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Voorwoord
De laatste jaren is in Europees verband hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het
beroepsonderwijs. Daarbij is de kwaliteit van het onderwijs in de leerbedrijven van doorslaggevende
betekenis. Innovaties en good practices van beroepspraktijkvorming die de laatste jaren ontwikkeld zijn
kunnen ons tot voorbeeld dienen bij de te realiseren verbeteringen van de kwalititeit van het
beroepsonderwijs.
Binnen het beroepsonderwijs zijn ook talloze good practices van beroepspraktijkvorming ontwikkeld als
resultaat van innovatieve projecten in het kader van programma’s van de Europese Unie. Een aantal
nationale projecten en projecten gefinancierd door het Leonardo da Vinci Programma en door het
European Social Fund (ESF) hebben de kwaliteit van het beroepsonderwijs en in het bijzonder van de
beroepspraktijkvorming effectief verbeterd en hebben daarbij opmerkelijke resultaten behaald. Hoewel de
resultaten bekend zijn en ook gepubliceerd zijn in compendia en databases, wordt er zowel nationaal als
transnationaal slechts in zeer beperkte mate van geprofiteerd. De commissie heeft er bij de stakeholders
specifiek op aangedrongen om, in het kader van het nieuwe Leven Lang Leren Programma voor 20072013, kennis te nemen van deze good practices en deze toe te passen. Het probleem is dat good practices
als zeer afhankelijk van hun context beschouwd worden. Succesvolle overdracht blijft daarom een
behoorlijke uitdaging.
Deze handleiding is ontwikkeld voor organisaties die het plannen van beroepspraktijkvorming willen
verbeteren. Het hoofddoel van deze handleiding is om instellingen, scholen, trainingscentra en bedrijven in
geheel Europa te helpen om good practices op het gebied van het plannen van beroepspraktijkvorming
vanuit andere organisaties over te dragen naar hun eigen organisaties.
We hopen dat u deze handleiding met plezier zult lezen – uw reacties worden zeer op prijs gesteld!
Namens de ontwikkelgroep van de ‘BPV-TOI Handleiding’ binnen het Leonardo Project,

Pirjo Väyrynen
Projectcoördinator
Finse Nationale Onderwijsraad
pirjo.vayrynen@oph.fi
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Inleiding
In het Leonardo project ‘Handleiding BPV-TOI’ (‘Handleiding Beroepspraktijkvorming – Transfer of
Innovation’), is speciale aandacht besteed aan het plannen van beroepspraktijkvorming. De instrumenten
en methoden, die de kennis expliciteren waarvan uitgegegaan wordt bij de good practices en het proces van
overdracht, zijn ontwikkeld en beschreven in de handleiding. Het proces om good practices van
beroepspraktijkvorming (BPV) over te dragen is opgesteld met gebruikmaking van het European Quality
Assurance Reference Framework (EQARF) als kader. De handleiding is gedurende het project in de
praktijk uitgetest en gevalideerd door de diverse partners en andere instellingen van
beroepspraktijkvorming.

• WAAROM DEZE HANDLEIDING?
In het kader van programma’s van de Europese Unie zijn binnen het beroepsonderwijs talloze good
practices van beroepspraktijkvorming ontwikkeld, maar van de resultaten wordt zowel nationaal als
transnationaal slechts in zeer beperkte mate geprofiteerd, ondanks het gegeven dat de resultaten bekend
zijn en ook gepubliceerd zijn in compendia en databases. Het probleem is dat good practices als zeer
afhankelijk van hun context beschouwd worden. Succesvolle overdracht van de ene organisatie naar de
andere lijkt daarom een uitdagende en tijdrovende onderneming te zijn die los staat van andere processen
binnen de organisaties.

• WIE VORMEN ONZE DOELGROEP?
De belangrijkste doelgroep van deze handleiding bestaat uit instellingen van beroepsonderwijs, scholen,
trainingscentra, bedrijven, branche-organisaties, wervingbureaus, etc. Allen die het proces van overdracht
van good practices ondersteunen kunnen van deze handleiding profiteren. Deze organisaties delen de
behoefte om de kwaliteit op het gebied van het plannen van beroepspraktijkvorming te verbeteren door
elders ontwikkelde good practices in hun eigen organisatie over te nemen.
Deze handleiding hanteert het begrip ‘instellingen van beroepsonderwijs’; gedurende de ontwikkelfase van
deze handleiding waren deze instellingen voornamelijk scholen. Hoewel niet alle aanbevelingen van
toepassing zullen zijn op alle instellingen, hebben we uiteindelijk de indruk dat deze handleiding tot op
zekere hoogte ook nuttig zal zijn in niet-schoolse situaties. In sommige gevallen zullen er enkele
aanpassingen nodig zijn, maar aangezien de handleiding uit vrij algemene suggesties bestaat, lijkt ons dit
goed uitvoerbaar.

• WAAROM PLANNEN?
In elk proces is de planfase een zeer belangrijke fase. Voor een succesvolle implementatie moeten we veel
aandacht aan de planfase en aan allerlei ondersteunende instrumenten besteden. In deze handleiding heeft
het begrip ‘plannen’ betrekking op het gehele proces van innovatieoverdracht. Met andere woorden, in de
planfase moet het gehele overdrachtsproces in beschouwing genomen worden.
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• VOORDELEN VAN DE HANDLEIDING
De handleiding wil instellingen van beroepsonderwijs helpen om good practices op het gebied van het
plannen van BPV te selecteren en deze over te dragen naar hun eigen, of een andere, organisatie. Deze
handleiding is ontstaan vanuit de behoefte om de BPV te verbeteren en wil gebruikers bij de selectie en
overdracht van good practices ondersteuning bieden.
•
•
•
•
•
•
•

Door deze handleiding te gebruiken kan men:
hulp krijgen bij innovatieoverdracht
voorbeelden vinden van good practices van BPV
ondersteuning vinden voor het overdrachtsproces
vaststellen hoe de overdracht van good practices uitgevoerd moet worden
instrumenten vinden
een goede verantwoording vinden van en bewijs leveren voor de toegevoegde waarde van BPV
tijd besparen

• HOE KUNT U DEZE HANDLEIDING GEBRUIKEN?
U kunt deze handleiding op verschillende manieren gebruiken, naar gelang van uw behoeften.
 Als u een nieuwe good practice op het gebied van het plannen van BPV wilt implementeren in uw
organisatie, kunt u deze handleiding daarbij stap voor stap volgen..
 U kunt bepaalde aspecten, instrumenten en/of delen uit deze handleiding selecteren.
 U kunt uw kennis op het gebied van overdracht van good practices uit de BPV verdiepen.
 U kunt tips vinden hoe u het EQARF-model in uw ontwikkelprocessen toe kunt passen.
U kunt de handleiding gebruiken als:
• een instrument
• een gids
• een Europese ervaring
De structuur van de BPV-TOI Handleiding geeft de fasen van het proces van innovatieoverdracht weer.
Hoofdstuk 1 introduceert de belangrijkste begrippen en het referentiekader die door het
projectontwikkelteam gebruikt zijn.
Hoofdstuk 2 richt de aandacht op praktische richtlijnen voor de planfase binnen de
beroepspraktijkvorming. Dit hoofdstuk beschrijft ook hoe de overdracht van good practices van BPV
gepland moeten worden, hoe men good practices kan herkennen en hoe men het veranderingsproces moet
besturen.
Hoofdstuk 3 beschrijft instrumenten en methoden die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van het
overdrachtsproces.
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In hoofdstuk 4 komen aspecten van kwaliteitsborging aan de orde, een belangrijk onderdeel van het gehele
proces van innovatieoverdracht.
In de bijlagen worden meer praktische instrumenten ter ondersteuning van het overdrachtsproces
gepresenteerd, naast achtergrondinformatie over dit project en een lijst van partners.

• De handleiding schematisch weergegeven

HET PLANNEN VAN DE OVERDRACHT
VAN GOOD PRACTICES VAN BPV

2.5

Documentatie van
een actieplan

Definiëren van doelen
vanuit diverse
perspectieven
Deelname- en
tijdplanning

Evaluatieplan en
aanpak voor
aanpassingen

Plan voor middelen

Plan voor
instrumenten

Plan voor
medewerkers

Samenwerkingsplan
Veranderingsmanagement
en leren in organisaties

2.1
2.6

Prikkel om BPV te
veranderen
Ja

2.2
Analyse van de
behoefte aan
verandering in de
context van de
organisatie

Nee
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2.4

Nee

2.6
Implementatie
Feedback en
aanpassingsprocedure

Beslissing

2.6

2.3
Ja

Zoeken naar good
practises van BPV

Evaluatie
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HOOFDSTUK 1

CONTINUE VERBETERING DOOR
INNOVATIEOVERDRACHT IN DE
BEROEPSPRAKTIJKVORMING EN STAPPEN IN
DE INNOVATIEOVERDRACHT

Dit hoofdstuk geeft een korte inleiding in een aantal theoretische benaderingen en verschillende aspecten
van concepten van beroepspraktijkvorming, innovatie en innovatieoverdracht die bij de ontwikkeling van
deze handleiding als kader zijn gebruikt. De verschillende secties geven een beschrijving van het European
Quality Assurance Framework (EQARF) en informatie over veranderingsmanagement.

1.1

Wat kan beroepspraktijkvorming (BPV) betekenen?

Beroepspraktijkvorming, zoals begrepen in deze handleiding, erkent dat de simpele tweedeling in formeel
en informeel leren, intentioneel en niet-intentioneel leren, formeel en niet-formeel onderwijs of onderwijs
op school en onderwijs in de beroepspraktijk, niet langer geldig is.
•

Beroepspraktijkvorming behoort als basis een soort netwerk of samenwerkingsverband te hebben
tussen ondernemingen, onderwijs- of trainingsinstellingen, leerlingen en mogelijk publieke en semipublieke partijen (betrokkenheid van stakeholders).

•

Beroepspraktijkvorming is niet volledig beperkt tot de werkplek, hoewel natuurlijk grote nadruk ligt op
werkactiviteiten, professionele rollen of de werkplek in het algemeen. Theoretisch onderwijs in het
klaslokaal en praktisch onderwijs in de leerbedrijven vullen elkaar aan.

•

Er is sprake van gestructureerde kennisoverdracht: aan niet-gestructureerde leerplannen op school
(alleen niet-formeel onderwijs) of op de werkplek (alleen werkgever-specifiek onderwijs) wordt geen
aandacht besteed.

•

Beroepspraktijkvorming houdt een combinatie in van formeel, informeel en niet-formeel leren.

•

Het is cruciaal dat er een structuur is die de autonomie van de student op school en op de werkplaats
ondersteunt. Evenzeer vereisen institutionele leerprocessen een zekere vorm van ‘mentoring’ of
begeleiding door een daarvoor aangewezen specialist.

1.2

Wat is een innovatie en wat kan innovatieoverdracht (TOI) en een good
practice van beroepspraktijkvorming betekenen?

Het doel van innovatie is om positieve veranderingen te bewerkstelligen, de processen voor diegenen die
de beroepspraktijkvorming plannen te vergemakkelijken of om de beroepspraktijkvorming te verbeteren.
Een innovatie hoeft dus niet voor iedereen nieuw te zijn - het is voldoende dat een bepaald individu of
© Authors and FNBE

11

andere eenheid of organisatie (een school, een instelling voor beroepsonderwijs, een onderneming) het als
nieuw ervaart. In dit geval worden de innovatieve good practices (zie hoofdstuk 2) overgedragen.
De overdracht van een good practice van beroepspraktijkvorming betekent het implementeren en
toepassen van de practice in een andere organisatie of eenheid. Het is eigenlijk niet de practice zelf maar
meer de kennis erover die overgedragen kan worden. Als een practice ergens anders toegepast gaat worden,
moet de context waarin dat gebeurt genoeg overeenkomsten hebben met die waarbinnen deze practice
oorspronkelijk functioneel en effectief is gebleken. Implementatie en toepassing van een practice vormen
een proces waarbij de practice en zijn context in nauwe samenhang gestalte krijgen.
De overdracht van een good practice is altijd een leerproces. De overdracht van een BPV-practice is altijd
een gezamenlijk leerproces voor alle betrokkenen waarbij ook impliciete kennis een belangrijke rol speelt.
De overdracht zal succesvoller zijn naarmate het systematisch uitgevoerd wordt en met alle fasen van het
innovatiebeslissingsproces rekening wordt gehouden.
Recent onderzoek naar innovatie wijst uit dat een op gebruikers gericht proces van innovatieoverdracht
gebaseerd is op interactie tussen de betrokkenen bij het overdrachtsproces en de gebruikers. Het is
belangrijk om vast te stellen wie de eindgebruikers van de over te dragen BPV-practice zijn en hen bij de
verschillende fasen van het overdrachtsproces te betrekken. Innovatieoverdracht is een compleet
dienstenpakket dat niet alleen de overdracht van de good practice bevat maar ook ondersteunende diensten
en marketing voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het slagen van het overdrachtsproces (bijlage 2).
•
•
•

1.3

Een innovatie is een nieuw idee, de aanpassing ervan aan praktische situaties en de toegevoegde waarde als
resultaat van beiden.
Innovatieoverdracht betekent het implementeren en het in de praktijk toepassen van een nieuwe idee in andere
organisaties, met als doel het creëren van toegevoegde waarde. Het proces van innovatieoverdracht is een
gezamenlijk leerproces voor alle betrokkenen waarbij impliciete kennis een belangrijke rol speelt.
Het klantgerichte proces van innovatieoverdracht veronderstelt betrokkenheid van de gebruikers vanaf het begin
van het proces en het plannen van ondersteunende diensten die nodig zijn voor de succesvolle overdracht van
BPV-practices. De op gebruikers gerichte innovatieoverdracht komt tot stand door samenwerking tussen de
diverse partners en de gebruikers.

Hoe kunnen we de kwaliteit van het proces van innovatieoverdracht volgens
het EQARF-model verbeteren?

Een belangrijk instrument voor de kwaliteitsborging van het proces van innovatieoverdracht in de
beroepspraktijkvorming is het EQARF (European Quality Assurance Reference Framework ofwel
Europese Referentiekader voor Kwaliteitsborging, figuur 1). Het EQARF is een referentie-instrument om
de lidstaten en instellingen van beroepsonderwijs te helpen om een continue verbetering van hun systemen
van beroepsonderwijs en/of aanbod van beroepsonderwijs te bevorderen en te monitoren, gebaseerd op
gemeenschappelijke Europese referenties.

© Authors and FNBE
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Een succesvol proces van innovatieoverdracht binnen de beroepspraktijkvorming omvat alle fasen van het
EQARF (planning, implementatie, evaluatie en herziening). Deze handleiding richt zich echter
hoofdzakelijk op de planfase van het proces van innovatieoverdracht. In de planfase moeten heldere,
passende, en meetbare doelen gesteld worden met betrekking tot beleid, procedures, taken en personele
middelen voor het proces van innovatieoverdracht. De planfase houdt een continue verbetercyclus in voor
het proces van innovatieoverdracht.

Definieer doelen
Indicatoren

Doel en plan

Herziening
Indicatoren

Feedback en
aanpassingsprocedures

Implementatie

In overeenstemming met doelen
Indicatoren

Assessment en
evaluatie

Verzamelen en verwerken van gegevens;
bespreken van resultaten
Indicatoren

Figuur 1. Het European Quality Assurance Reference Framework (EQARF)
Volgens het EQARF is het zeer belangrijk om alle relevante stakeholders te betrekken bij het vaststellen
van specifieke plaatselijke en individuele behoeften op het gebied van het plannen van
beroepspraktijkvorming. De targets voor de beroepspraktijkvorming en de verbetering ervan moeten
vastgesteld en gemonitord worden. Instellingen van beroepsonderwijs ondernemen initiatieven om met
elkaar samen te werken. Het netwerk van instellingen van beroepsonderwijs kan de krachten bundelen en
proberen vast te stellen welke gemeenschappelijke aandachtsgebieden in de BPV voor verbetering vatbaar
zijn en welke good practices een vergelijkbare context bezitten. Samenwerking is ook belangrijk in het
proces van innovatieoverdracht.
De planfase van het proces van innovatieoverdracht omvat ook al die fasen van de continue
verbetercyclus: planning, implementatie, evaluatie en herziening. De organisatie moet beslissen over zaken
als wie aan de planning deel gaat nemen, hoe lang deze fase mag duren en wie het initiatief gaat nemen om
de planning van het proces van innovatieoverdracht te implementeren. Het is ook belangrijk om te
evalueren hoe succesvol het plannen is geweest en hoe een organisatie het planningsproces voor een
volgende keer kan verbeteren. Zelfevaluatie is een belangrijke instrument daarvoor. Een gedetailleerde
beschrijving van de planfase van het proces van innovatieoverdracht kunt u vinden in hoofdstuk 2.
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•

Een succesvol proces van innovatieoverdracht binnen de BPV omvat alle fasen van het EQARF
(planning,implementatie, evaluatie en herziening).

•

In de planfase moeten heldere, haalbare, en meetbare doelen gesteld worden met betrekking tot beleid,
procedures, taken en personele middelen voor het proces van innovatieoverdracht. De planfase omvat
een continue verbetercyclus voor het proces van innovatieoverdracht.

•

Hoewel de handleiding voor innovatieoverdracht op de planfase focust, is het cruciaal voor het slagen
van het gehele proces van innovatieoverdracht om ook in de planfase het overzicht over het gehele
proces te behouden.

1.4 Hoe kunnen we het veranderingsproces beheren?
Het proces van innovatieoverdracht kan binnen een organisatie beginnen met het inventariseren van de
behoefte aan verbetering van de beroepspraktijkvorming en daarbuiten door het vinden van een
veelbelovende innovatie die aansluit bij de behoeften binnen de organisatie. Procesmanagement betekent
daarom al die activiteiten die de kwaliteit borgen en de effectiviteit verbeteren van processen van
succesvolle verandering. Veranderingsmanagement is een systematische benadering van hoe om te gaan
met verandering, zowel vanuit het perspectief van de organisatie als op individueel niveau.
Veranderingsmanagement brengt met zich mee een goed doordachte planning, een sensitieve
implementatie en bovenal overleg met en betrokkenheid van de mensen die door de veranderingen
getroffen worden. Als je mensen dwingt om te veranderen zullen er gewoonlijk problemen ontstaan.
Verandering moet realistisch, haalbaar en meetbaar zijn. Pedagogisch leiderschap is een van de
belangrijkste succesfactoren van veranderingsmanagement.
•

Procesmanagement houdt in alle activiteiten die de kwaliteit borgen en de effectiviteit verbeteren van
processen van succesvolle verandering.

•

Veranderingsmanagement is een systematische benadering van hoe om te gaan met verandering, zowel
vanuit het perspectief van de organisatie als op individueel niveau. Veranderingsmanagement brengt
met zich mee een goed doordachte planning, een sensitieve implementatie en bovenal overleg met en
betrokkenheid van de mensen die door de veranderingen getroffen worden.

© Authors and FNBE
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HOOFDSTUK 2

HET PLANNEN VAN DE OVERDRACHT VAN
GOOD PRACTICES VAN
BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Dit hoofdstuk geeft praktische richtlijnen voor het plannen van innovatieoverdracht in de
beroepspraktijkvorming (BPV). Het bevat een voorbeeldsituatie die hopelijk zal stimuleren om betere
practices in de BPV te overwegen en zal resulteren in veranderingen. Dit hoofdstuk volgt het voorbeeld
stap voor stap.
In de eerste plaats is er een overzicht van het gehele proces van innovatieoverdracht van good practices
van BPV en een uitleg van de primaire voorwaarden voor verandering binnen een organisatie. Vervolgens
worden de kenmerken van een lerende organisatie beschreven, gevolgd door een aantal criteria voor het
herkennen van good practices die eventueel overgedragen kunnen worden. Tegelijkertijd kunnen criteria
gebruikt worden om de organisaties zelf te beoordelen om zo tot een juiste, op behoeften gebaseerde
analyse te komen. Vervolgens zal er aandacht besteed worden aan een aantal belangrijke zaken en vragen
die betrekking hebben op de voorbereiding van het overdrachtsproces en de beslissing om het op te
starten. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een concreet plan voor de overdracht van good practices van
planning.
EEN VOORBEELD
School S en bedrijf B komen overeen om beroepspraktijkvorming aan te bieden aan leerlingen in het
beroepsonderwijs. Het bedrijf belooft BPV-plekken aan te bieden voor tenminste 10 leerlingen per jaar.
De school interviewt elke leerling voordat hij of zij in het bedrijf begint te werken. Zowel het bedrijf als de
school vragen aan het eind van de BPV-periode feedback van de leerlingen. Op grond van deze feedback
komen de leraren en de school tot de conclusie dat ze voordien te weinig aandacht hebben besteed aan het
voorlichten van de leerlingen voordat ze aan hun BPV begonnen. Ze besluiten om de voorlichting inzake
beroepspraktijkvorming te verbeteren. Ze zouden graag good practices willen vinden en deze willen
overdragen naar hun eigen organisatie.

2.1 Een overzicht van het gehele proces van innovatieoverdracht (TOI)
betreffende good practices van BPV
Elke organisatie dient voorwaarden te scheppen om een lerende organisatie te worden om zo de
voortdurende veranderingen bij te kunnen houden en diensten van hoge kwaliteit te kunnen leveren. De
achterliggende gedachte hierbij is dat in situaties van snelle verandering alleen die organisaties zich zullen
onderscheiden die flexibel, adaptief en productief zijn. Organisaties moeten ontdekken hoe ze het
commitment van de mensen en hun vermogen om op alle niveaus te leren aan kunnen spreken.
Organisaties die continu hun capaciteit om hun eigen toekomst te creëren uitbreiden eisen van hun leden
een compleet nieuwe manier van denken.
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De prikkel om te veranderen kan van verschillende stakeholders komen, zoals het bedrijfsleven,
beleidsmakers uit de onderwijswereld, of als gevolg van veranderende normen. De organisatie zal een soort
zelfanalyse uitvoeren om duidelijk te krijgen welke soort verandering nodig is. Na deze analyse zal er
besloten worden om òf veranderingen uit te voeren in de BPV òf de situatie zo te laten als zij is. Als men
heeft besloten om veranderingen aan te brengen, zal men gaan zoeken naar good practices van BPV. De
uitgekozen good practice kan als compleet concept gebruikt worden of slechts ten dele. Het kan ook het
geval zijn dat de practice geëvalueerd wordt als zijnde niet beter dan die al in gebruik is binnen de
organisatie. Wanneer de beslissing eenmaal genomen is, kan men de nieuwe practice, of alleen delen
daarvan, toe gaan passen. Het is ook mogelijk om enkele delen in de bestaande practice te integreren.
Zodra de beslissing genomen is, kan het plannen van de overdracht van good practices beginnen.
Innovatieoverdracht vereist binnen een organisatie vele veranderingen in cultuur en in werkwijze, die veel
tijd vragen.
Veranderingsmanagement en pedagogisch leiderschap zorgen voor een goede sturing en bieden
ondersteuning gedurende het overdrachtsproces.
Figuur 2 toont het pad dat een organisatie kan volgen om de overdracht van good practices in gang te
zetten door het maken van een plan. De figuur toont alleen de planfase volgens het EQARF model (zie
hoofdstuk 1, fig. 1). De volgende paragrafen bevatten een beschrijving van het proces van overdracht van
de uitgekozen good practice naar de organisatie. Dit wordt verder uitgelegd.

Het plannen van overdracht van good practices
van BPV

Prikkel om BPV
te veranderen
Ja
Nee

Analyse van de
behoefte aan
verandering
in de context van de
situatie van de
organisatie

Ja

Keuze

Uitvoering
Feedback en
aanpassingsprocedures

Zoeken naar good
practices in de BPV

Evaluatie

Nee

Veranderingsmanagement, pedagogisch leiderschap en een lerende organisatie

Figuur 2. Een overzicht van de overdracht van good practices in de BPV
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EEN VOORBEELD
Het is de leraren opgevallen dat school S geen algemeen plan heeft voor de begeleiding van de leerlingen
vòòr hun BPV-periode. Om de beroepspraktijkvorming te verbeteren, gaan school S en bedrijf B leerlingen
ondersteunen door ze uitgebreider en effectiever voor te lichten vòòr hun BPV-periode bij het leerbedrijf.
De directeur van de school besluit een onderzoek uit te voeren onder het onderwijzend personeel en de
leerlingen. De leerbedrijven, het onderwijzend personeel en de leerlingen zullen ook gevraagd worden over
de begeleiding van de leerlingen tijdens de BPV-periode. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, zal
deze instelling voor beroepsonderwijs vervolgens besluiten om de planning van de beroepspraktijkvorming
te verbeteren.
De schooldirecteur zal een aantal mensen uitnodigen om een ontwikkelteam te vormen, dat zal gaan zoeken
naar good practices van beroepspraktijkvorming. Het team kan de criteria gebruiken die in deze handleiding
(hoofdstuk 2.3.) genoemd worden om te bepalen of de gevonden practices voor hun school geschikt zijn of
niet. Na de practice “gezuiverd” te hebben (d.w.z. na aanpassing aan de eigen organisatie), zal het team de
instelling voor beroepsonderwijs aanbevelen dat de practice geschikt is om overgedragen te worden naar de
school.
Zodra de beslissing om de good practice in te voeren genomen is, begint het ontwikkelteam met het plannen
van hoe de overdracht uitgevoerd moet worden. Door te plannen om beter te begeleiden, kunnen leerlingen
deze handleiding volgen en de instrumenten gebruiken die hier beschreven worden. (zie fig. 2)

2.2 Analyse van de behoefte aan verandering in de beroepspraktijkvorming
Elke organisatie die openstaat voor verandering zal waarschijnlijk een grondige behoeftenanalyse uitvoeren
om te kunnen besluiten welke soort innovatie geleverd of overgedragen kan worden. Door het huidige
systeem van de organisatie te analyseren kunnen zowel interne als externe aspecten vastgesteld worden.
Belangrijke aspecten zijn onder meer:
•

In welke staat bevindt de organisatie zich? Wat speelt er allemaal binnen de organisatie?

•
•
•
•

Hoe staan de mensen ervoor? Hoe reageren de mensen op de innovaties?
Is er ruimte en motivatie voor nieuwe innovaties?
Wat is het juiste moment om nieuwe innovaties te introduceren?
Zijn er veranderingen in het onderwijsbeleid betreffende BPV op handen?

Instellingen van beroepsonderwijs verzamelen feedback meestal uit hun BPV-practices. Er kunnen
verschillende behoeften bestaan, zoals behoeften - maar ook wensen, verlangens etc. - van leerlingen op
het gebied van leren. Soms houdt het proces ook in dat er gekeken wordt naar de verwachtingen en eisen
van andere geïnteresseerde partijen zoals bedrijven, begeleiders, leraren, administraties, sponsors, en andere
mensen die op een of andere manier met BPV te maken hebben.
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Het proces zal beginnen met een prikkel om de BPV te veranderen. Instellingen van beroepsonderwijs
hebben feedback verzameld van hun cliënten (bedrijfsleven, leerlingen, leraren, stakeholders etc.) en
vastgesteld dat er behoefte aan verandering is. De instelling zal de feedback en de resultaten van interne en
externe analyse en evaluatie analyseren om deze te evalueren en te vergelijken met de visie en doelstellingen
van hun eigen practices. Een goed instrument voor deze analyse is de SWOT (Strengths – Weaknesses –
Opportunities – Threats) analyse (zie hoofdstuk 3.1, blz. 25).
Een SWOT-analyse is een belangrijk instrument om de globale positie van de BPV en zijn omgeving te
bepalen. De resultaten van de SWOT-analyse zullen helpen om het proces te focussen en om kritieke
punten te vinden bij de uitvoering van de overdracht van good practices. In hoofdstuk 3.1 kunt u meer
informatie over SWOT-analyses vinden.
De resultaten van de analyse zullen er toe leiden dat de aanbieder de beslissing neemt om:
• òf de soorten veranderingen die nodig zijn nauwkeuriger te definiëren
• òf geen verdere actie te ondernemen.
Wanneer de behoefte aan verandering bevestigd wordt, zal de aanbieder good practices gaan zoeken om
het proces van innovatieoverdracht te starten. Om tot een positieve beslissing en een succesvolle
overdracht te komen moet de aanbieder openstaan voor nieuwe ideeën.
Op basis van de beschrijving van het BPV-proces zal de aanbieder gaan zoeken naar good practices en
bekende practices opnieuw bezien die mogelijk geschikt zijn voor hun huidige systemen en doelstellingen.
EEN VOORBEELD
Een mogelijk overdraagbare good practice op het gebied van leerlingenbegeleiding moet als een compleet
en ruim toepasbaar dienstenpakket geanalyseerd worden, zodat verschillende groepen zoals leerlingen,
onderneming O, leraren van school S en stakeholders ervan kunnen profiteren. Aan de andere kant is het
belangrijk om vast te stellen welke middelen en ondersteuning de organisatie moet reserveren voor de
implementatie van de uitgekozen nieuwe practice. In bijlage 2 vindt u een goed instrument voor het
analyseren van dit dienstenpakket.

2.3 Hoe kan men good practices van beroepspraktijkvorming herkennen?
Naast de handleiding en binnen ditzelfde project is een rapport gepubliceerd, waarin good practices van
BPV worden geanalyseerd en in sommige gevallen beschreven. U kunt deze publicatie vinden op het
Internet en op CD. (Bacher, D. & Humpl, S. 2009.)
In de case-studies speelt effectiviteit een essentiële rol zoals in het voorbeeld van 3s (Bacher & Humpl
2009, 13), waar evaluaties uitgevoerd worden om vast te stellen of professionele stages hun doel vervullen
en integratie van de arbeidsmarkt bevorderen. Het voorbeeld van een systematisch BPV-proces aan het
Pirkanmaa Vocational Institute (Bacher & Humpl 2009, 9, 16-17) heeft op gelijke wijze betrekking op
integratie van de arbeidsmarkt en het vaststellen van klanttevredenheid.
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Alle cases beogen nieuwe en innovatieve practices te laten zien. Terwijl het duale systeem in Oostenrijk een
goed gevestigd systeem is, laat de case van TFB/EKE (Bacher & Humpl 2009, 14-15) ook innovatieve
elementen van beroepspraktijkvorming zien die duidelijk verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is.
De resultaten van een SWOT-analyse of van een ander soort beoordelingsmethode kunnen als startpunt
dienen om vast te stellen welke practice nodig is, gezien de omstandigheden van de aanbieder.
De belangrijkste criteria waaraan good practices moeten voldoen zijn de volgende:
•

Mix van stakeholders
Beroepspraktijkvorming moet een samenspel zijn van de belangrijkste stakeholders. Vandaar dat het
belangrijk is om een mix van leraren en praktijkopleiders samen te stellen. In kwalitatief hoogwaardige
BPV is altijd sprake van gestructureerde samenwerking tussen onderwijsinstellingen, de werkgever en
de leerling.

•

Mate van integratie van stakeholders
De manier waarop stakeholders in de BPV geïntegreerd worden is essentieel voor een good practice.
De vraag is of de belangrijkste stakeholders allen geïntegreerd zijn in een formeel leerplan. Het is
belangrijk dat de stakeholders geraadpleegd en regelmatig bij het ontwikkelproces worden betrokken.

•

Standaardisatie
De mate van standaardisatie is essentieel voor beroepspraktijkvorming. Gelijke onderwijsinput en
leerresultaten van formeel onderwijs zijn belangrijk om de waarde van certificaten te kunnen bepalen.
De vraag is hoe overtuigend BPV-leerresultaten naar externe werkgevers gecommuniceerd kunnen
worden.

•

Effectiviteit
Effectiviteit kan aan diverse doelen gerelateerd worden en geeft informatie over de kwaliteit van een
prestatie. De effectiviteit van BPV kan gedefinieerd worden in termen van het aantal leerlingen dat een
baan vindt of in klanttevredenheid, zowel die van leerlingen als die van bedrijven.

•

Aanpassing
Leerplannen van beroepspraktijkvorming moeten regelmatig aangepast worden aan de werkomgeving.
Deze focus op de praktijkplaats kan alleen gegarandeerd worden door constante verbetering van
formele leerplannen. Speciaal in het geval van een dynamisch beroepsveld, zijn zulke verbetercycli van
essentieel belang (bijvoorbeeld grootschalige inzet van moderne technologie veroorzaakt snelle
veranderingen binnen werkprocessen).

•

Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft voornamelijk betrekking op de duur en/of stabiliteit van een practice van BPV.
De meeste bestaande practices kunnen niet als duurzaam omschreven worden, aangezien ze nog niet
lang genoeg bestaan. Men zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat regionale duurzaamheid een belangrijk
criterium is voor de toekomst. Systemische beschrijvingen zijn sowieso moeilijk te evalueren in termen
van duurzaamheid.

•

Meetbaarheid
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Meetbaarheid is zeer zeker een belangrijk criterium voor alle BPV-practices aangezien kwantificering
van de uitkomsten en resultaten van primair belang is voor de BPV. Beroepspraktijkvorming is outputgericht. Voorbeelden: metingen van de mate waarin doelen bereikt zijn, van leersucces,
klanttevredenheid of integratie van de arbeidsmarkt.
•

Kwaliteitsborging
Een good practice van BPV moet een ingebouwde kwaliteitsborging hebben. Een manier om de
kwaliteit van een good practice van BPV te borgen is de continue verbetercyclus (zie EQARF, p. 11).

•

Innovativiteit
Innovativiteit is waarschijnlijk het meest genoemde criterium in verband met de case-studies.

BPV-practices kunnen door heel Europa hoofdzakelijk gevonden worden via andere instellingen.
Innovatieve practices worden vaak gepubliceerd in speciale vakbladen en projectgegevensbanken van de
nationale bureaus die betrokken zijn bij Europese en nationale projecten. Het is vaak het geval dat erkende
good practices niet in de context van het systeem passen.
Deze handleiding bevat een beschrijving van die stappen en processen die nodig zijn voor het plannen van
een aanpassing van een good practice (bijvoorbeeld, een goed plan voor leerlingenbegeleiding) aan de eigen
organisatie. Hoe is het mogelijk om een good practice te ‘zuiveren’ van organisatiespecifieke
elementen? Bij het ‘zuiveren’ worden de volgende aspecten onder de loep genomen:
->Wat zijn de kenmerken van contextonafhankelijke practices?
-> Wat zijn de voorwaarden voor het behouden van deze kenmerken binnen de organisatie?
-> Wat moet naar de eigen organisatie overgedragen worden?
-> Wat waren de good practices van het overdrachtsproces?
Deze 'zuivering' kan alleen uitgevoerd worden door specifieke elementen van een BPV-practice te
gebruiken, hoewel daardoor enkele problemen kunnen ontstaan. Specifieke elementen zijn mogelijk slechts
in specifieke omstandigheden uitvoerbaar. Als u, als instelling voor beroepsonderwijs, niet het gevoel heeft
dat specifieke elementen van BPV bij uw omstandigheden passen kunt u de practice gedurende het
overdrachtsproces aanpassen.
Mogelijke implementaties van een good practice in de eigen organisatie worden in de volgende paragraaf
beschreven.

2.4 Beslissing om een good practice van BPV over te dragen
De hoofdbestanddelen van implementatie van innovaties hangen af van de organisatiestructuur, allerlei
middelen, het veranderingsmanagement en de betrokkenheid van de medewerkers. Een adaptieve en
flexibele organisatiestructuur en bijbehorende processen ondersteunen het delegeren van de besluitvorming
binnen de organisatie naar de afdelingen. Het delegeren van de operationele besluitvorming naar de teams
verhoogt de kans van slagen van de implementaties.
Er moeten verscheidene vragen beantwoord en binnen de organisatie opgelost worden voordat de
overdracht van een good practice uitgevoerd kan worden. De volgende vragen moeten onder meer
besproken en beantwoord worden:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat vindt men van de voorgestelde good practice van BPV?
Wat is de toegevoegde waarde van deze BPV-practice voor de praktijkplaats en/of de organisatie
zelf?
Een good practice kan zelfs "slecht" zijn en ongeschikt voor de eigen organisatie.
Beantwoordt deze BPV-practice aan de behoeften van de leerlingen en de leerbedrijven?
Hoe past deze BPV-practice binnen het leerplan?
Hoe kan deze practice verder ontwikkeld worden?

Wanneer de beslissing genomen is om een nieuwe good practice van BPV naar de organisatie over te
dragen, is de volgende fase het voorbereiden van het hele planningsproces.
Volgens Rogers (2003), bestaat het innovatieproces uit vijf fasen. In ons voorbeeld, zouden de fasen als
volgt kunnen zijn (tabel 1).
Tabel 1. Een voorbeeld van het innovatiebeslissingsproces.
Kennis

Overtuiging
Beslissing

Implementatie

Bevestiging

Er is sprake van kennis wanneer de directeur van school S of
wellicht een team dat verantwoordelijk is voor de organisatie van
BPV kennis neemt van het innovatieve model voor
leerlingenbegeleiding en inzicht krijgt in hoe het functioneert.
Er is sprake van overtuiging wanneer de bovengenoemde
individuen of het team een positieve houding tegenover het nieuwe
BPV-begeleidingsmodel aannemen en het goed vinden.
Er is sprake van beslissing wanneer de bovengenoemde individuen
of het team de nieuwe practice gaan zuiveren en de geschiktheid
van de practice voor de eigen school gaan evalueren wat uiteindelijk
zal leiden tot een keuze om de innovatie aan te nemen of af te
wijzen.
Er is sprake van implementatie wanneer de bovengenoemde
individuen of het team het nieuwe BPV-begeleidingsmodel gaan
implementeren. In deze implementatiefase komt het vaak voor dat
zaken opnieuw uitgevonden worden.
Er is sprake van bevestiging wanneer de bovengenoemde
individuen of het team positieve feedback en bekrachtiging zoeken
van het nieuwe begeleidingsmodel

2.5 Hoe kan de overdracht van good practices van beroepspraktijkvorming naar
uw eigen organisatie gepland worden?
De innovatieoverdracht betekent het implementeren en toepassen van een innovatie in een andere
organisatie dan die waar deze ontwikkeld is. Innovatieoverdracht is altijd een leerproces. De overdracht zal
eerder slagen naarmate deze systematisch uitgevoerd wordt.
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Op grond van de behoeften aan verandering die eerder binnen de organisatie vastgesteld zijn, moet eerst
het doel van de innovatie gedefinieerd worden en moeten er praktische plannen worden gemaakt. Bij het
plannen van de overdracht van good practices van BPV zijn verscheidene mijlpalen en vragen die
besproken c.q. opgelost dienen te worden, waaronder:
Wie leidt het overdrachtsproces?
Hoe wordt de betrokkenheid van en het denken binnen de organisatie veranderd?
Hoe wordt vastgesteld wie de veranderingen uit gaat voeren?
Hoe wordt omgegaan met weerstand tegen verandering?
Hoe zou men zich kunnen onttrekken aan de organisatiestructuur?
Indien noodzakelijk, hoe kunnen hindernissen vanuit de vorige cultuur opgeruimd worden?
Welke middelen zijn er nodig voor de overdracht?
Hoeveel tijd is er nodig voor de overdracht?
Wat zijn de kritieke punten van de overdracht? Het is belangrijk kritieke punten van de
overdracht vast te stellen en follow-up instrumenten te vinden.
10. Hoe kan het planningsproces bewaakt worden?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Figuur 3 toont een beschrijving van de processen van de overdracht van good practices van BPV-planning.
De overdracht van BPV houdt verscheidene plannen in; dit zijn geen afzonderlijke plannen, maar ze
maken deel uit van één en hetzelfde plan van overdracht van BPV-practices (Figuur 3).
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Definiëren van de doelen
vanuit verschillende
perspectieven
- voordelen voor leerlingen
- voordelen voor bedrijfsleven
- voordelen voor de
organisatie en medewerkers

Documentatie van een
actieplan
- TOI plan

- Wie neemt initiatief?
- Wie neemt deel?
- Management commitment
- Tijdpad

Plan voor middelen
- definiëren financiële en
andere middelen

Plan voor evaluatie en hoe
veranderingen aan te
brengen op basis van de
resultaten
- doelen, onderwerpen,
criteria
- meetinstrumenten
- kritieke punten

Plan voor instrumenten en
methoden
- self-assessment
- mentoring
- peer review

Plan voor medewerkers
- benoemen van
belangrijkste mensen
- plan voor educatieve
interventies

Samenwerkingsplan
- definiëren van betrokken mensen en
bedrijven (leerlingen, ouders,
werknemers, werkgevers) en hun
rollen

Veranderingsmanagement, pedagogisch leiderschap
en leren in organisaties

Figuur 3. Plan van overdracht van een good practice van BPV-planning
Greenhalgh et al. (2004) hebben de belangrijkste elementen geclassificeerd bij het implementeren en
creëren van een innovatieroutine. Tabel 2 geeft een overzicht van deze elementen in aangepaste vorm.
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Tabel 2. De belangrijkste elementen bij het implementeren en creëren van een innovatieroutine.
Organisatiestructuur

Een adaptieve en flexibele organisatiestructuur en processen die het
delegeren van de besluitvorming binnen de organisatie naar de
afdelingen ondersteunen. Het delegeren van de operationele
besluitvorming naar de teams verhoogt de kans van slagen van de
implementaties.
Leiderschap en management Ondersteuning en bewaking van het implementatieproces en een
continu commitment vanuit het seniormanagement.
Personele middelen en timing De succesvolle totstandkoming van een routine hangt af van de
motivatie, capaciteit en competentie van individuen en van de juiste
timing voor de innovatieoverdracht.
Financiële middelen
Een goed geregelde financiering van de implementatie is een
voorwaarde voor het slagen ervan.
Open communicatie binnen
Effectieve communicatie over structurele grenzen binnen de organisatie
de organisatie
heen verhoogt de kans van slagen van de implementatie.
Kennisspreiding
Het doel en open vragen worden tussen groepen verdeeld en elke
(Intra-organisatorische
groep moet zich de specifieke inhoud grondiger eigen maken. Kennis
netwerken)
wordt zo verspreid en gedeeld. Hoe complexer de implementatie nodig
voor een bepaalde innovatie is, des te groter de betekenis van het intraorganisatorische netwerk.
Feedback
Nauwkeurige en tijdige informatie over de impact van het
implementatieproces verhoogt de kans op een geslaagde creatie van een
routine.
Aanpassing/heruitvinding
Als een innovatie aan de plaatselijke context aangepast wordt, is een
geslaagde implementatie waarschijnlijker.
EEN VOORBEELD
Nadat de beslissing om de nieuwe good practice van het BPV-leerlingenbegeleidingsmodel over te dragen
genomen is, begint het ontwikkelteam van school S plannen te maken:
* Wie gaan de nieuwe methoden van leerlingenbegeleiding, gebaseerd op de nieuwe good practice,
toepassen?
* Hoe ziet het tijdschema eruit?
* Welke financiële en andere middelen zijn er nodig om nieuwe begeleidingsmodellen te gaan gebruiken?
* Hoe kunnen de nieuwe modellen gebruikt gaan worden op school?
* Wie is bij het overdrachtsproces betrokken en in welke rol?
* Welke instrumenten en methoden zullen bij het overdragen van de nieuwe begeleidingsmodellen
gebruikt worden?
* Hoe zullen de resultaten van de overdracht geanalyseerd worden en hoe zal, op basis van deze resultaten,
het plan voor overdracht aangepast worden?
Tot slot zal het ontwikkelteam een
leerlingenbegeleidingsmodel documenteren.
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2.6 Hoe kan men het plan voor innovatieoverdracht implementeren, evalueren en
aanpassen?
Het is niet de practice zelf maar in feite kennis erover die overgedragen kan worden. Als een practice
ergens anders toegepast gaat worden, moet dit in een context plaatsvinden die voldoende gelijkenis
vertoont met de context waar de practice functioneel en effectief is gebleken.
De implementatie en toepassing van een practice is een proces waarbij de practice en zijn context in nauwe
samenhang gestalte krijgen. Hoe meer personen en andere elementen deel uitmaken van de practice des te
waarschijnlijker is het dat hij aangepast moet worden wanneer hij ergens anders toegepast wordt.
Systematisch overdragen betekent een goede planning van implementatie, evaluatie en zelfs eventuele
aanpassingen in het over te dragen BPV-proces. Het betekent het betrekken van alle belangrijke groepen
bij het planningsproces. Wat er ook bij kan horen is een simulatie van de implementatie om
implementatiestrategieën te kunnen ontwikkelen. Zo kan men ook goede argumenten bedenken (gericht
tegen groepen die weerstand bieden) en kan men evaluatiecriteria opstellen en bepalen hoe deze gebruikt
kunnen gaan worden, en kan men zich voorbereiden op mogelijk noodzakelijke aanpassingen in het geval
dat er onverwachts iets fout loopt tijdens de werkelijk implementatie.
Enkele specifieke vragen die betrekking hebben op verschillende fasen van de overdracht van good
practices van BPV en kritieke punten in het overdrachtsproces kunnen gevonden worden in tabel 3 en
bijlage 3.
Tabel 3. Een voorbeeld van enkele belangrijke vragen in de planfase.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Wat is de visie op de
toekomst van BPV
Waarom hebben we een
nieuwe leerlingenbegeleidingspractice nodig?
Wie neemt het initiatief bij
het overdragen van de good
practice van BPV?
Heeft de practice betrekking
op behoeften van leerlingen
die als prioriteit erkend zijn
door het bedrijfsleven en/of
de school?
Welk soort feedback krijgen
we uit het bedrijfsleven?
Welke methoden zullen
worden gebruikt om toe te
zien op de innovaties en good
practices van BPV?
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Past de nieuwe practice van leerlingenbegeleiding in deze visie?



Wat is de toegevoegde waarde van een nieuwe
leerlingenbegeleidingspractice?



Hebben we veranderingsmanagement en veranderings‘agenten’?
Hebben we pedagogisch leiderschap?
Vervult de BPV de behoeften van leerlingen?
Hoe passen de doelen van leerlingen in het leerplan?












discussies
vragenlijsten
andere contacten
SWOT-analyse
peer review
externe evaluatie
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HOOFDSTUK 3

ISTRUMENTEN EN METHODEN TER
ONDERSTEUNING VAN HET
OVERDRACHTSPROCES VAN GOOD
PRACTICES VAN BPV

Dit hoofdstuk geeft enkele voorbeelden van de instrumenten en methoden die het proces van
innovatieoverdracht zouden kunnen ondersteunen. Aan de orde komen: SWOT-analyse, mindmap, peer
review, mentoring, actieplan en verscheidene instrumenten voor procesplanning. Mentoring is tijdens het
Leonardo project “BPV-TOI Handleiding” als pilot-instrument ingezet om het proces van
innovatieoverdracht van een good practice van BPV te ondersteunen en wordt daarom uitgebreider
beschreven. Interne en externe audits en self-assessment zijn voorbeelden van andere instrumenten om de
behoefte aan verandering vast te stellen. Benchmarking kan gebruikt worden om good practices van BPV
te vinden.

3.1 SWOT-analyse
SWOT is een acroniem van Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Sterke punten,
zwakke punten, kansen en bedreigingen). Een SWOT-analyse is een belangrijk instrument voor het
analyseren van de globale positie van beroepspraktijkvorming en haar omgeving. Het wordt aanbevolen
om een SWOT-analyse uit te voeren na het nemen van de beslissing om BPV te implementeren of te
verbeteren en voordat de planning gemaakt wordt. De resultaten van een SWOT-analyse helpen om op het
proces te focussen en om kritieke punten te vinden in het overdrachtsproces van good practices van BPV.
Het Belangrijkste Onderscheid - Interne en Externe Zaken

Sterke and zwakke punten zijn interne factoren. Een sterk punt zou bijvoorbeeld kunnen zijn de
goede samenwerking van een organisatie met het bedrijfsleven, terwijl het gebrek aan voldoende middelen
voor de planning van BPV binnen een organisatie een zwak punt is.
Kansen en bedreigingen zijn externe factoren. Een kans zou bijvoorbeeld kunnen zijn een zich
ontwikkelend distributiekanaal zoals het Internet dat mogelijk de reputatie van een organisatie kan
verbeteren. Een bedreiging is bijvoorbeeld een concurrerende instelling voor beroepsonderwijs die beter
onderwijs en BPV-contacten en practices kan aanbieden.

Het is goed om er op te wijzen dat een SWOT-analyse zeer subjectief kan zijn – het komt zelden voor dat
twee mensen dezelfde uitkomst uit een SWOT-analyse krijgen ook al beschikken ze over dezelfde
informatie betreffende dezelfde organisatie en haar omgeving. Daarom kan een SWOT-analyse het beste
als leidraad gebruikt worden en niet als voorschrift. Het toevoegen en wegen van criteria voor elke factor
verhogen de validiteit van de analyse.
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Aandachtsgebieden
Enkele belangrijke aandachtsgebieden bij het vaststellen en evalueren van sterke en zwakke punten, kansen
en bedreigingen, staan beschreven in het voorbeeld van een SWOT-analyse in tabel 4.
Tabel 4. Een voorbeeld van een SWOT-analyse.
STERKE PUNTEN
Noem de positieve kenmerken van BPV
I
N
T
E
R
N

E
X
T
E
R
N

 Veelzijdige en actieve contacten
met bedrijfsleven
 Goede reputatie als een
innovatieve organisatie
 Hooggekwalificeerde medewerkers
met ruime ervaring met
bedrijfsleven in dit veld
 Gemotiveerde leerlingen
 Moderne werkomgeving en school
 Verantwoordelijk, innovatief en
open-minded management
 Goede voorlichting voor leerlingen
ter ondersteuning van hun keuze
van een praktijkplaats
 Etc.
KANSEN
Noem de kansen van BPV
 Toezien op nieuwe contacten met
het bedrijfsleven en stakeholders
 Creëren van een innovatief
werkklimaat
 Aanpassen van planningmethodes
 Moderne werkinrichting van
praktijkplaatsen
 Technologische vooruitgang
 Integreren van de verschillende
stakeholders en doelgroepen in de
planning
 Vergroten van het belang van BPV
binnen het leerplan
 Etc.

ZWAKKE PUNTEN
Noem de negatieve kenmerken van BPV
 Slechte contacten met bedrijfsleven en
stakeholders

 Slechte communicatie tussen






onderwijsinstellingen en bedrijfsleven
aangaande de kwalificatie-eisen voor
bedrijven
Gebrek aan gekwalificeerde
medewerkers (slecht contact met
bedrijfsleven)
Zwak management – niet gericht op
verbeteringen
Tekort aan allerlei middelen
Etc.

BEDREIGINGEN
Noem de bedreigingen voor BPV
 Verliezen van contacten met
bedrijfsleven en stakeholders
 Slecht werkklimaat op de praktijkplaatsen maar ook binnen de
organisatie voor beroepsonderwijs
 Inadequate planningmethodes
 Gedateerde technologische uitrusting
 Onvoldoende motivatie bij
medewerkers om BPV en de
leerlingen te ondersteunen
 Onvoldoende competente begeleiding
voor leerlingen op de praktijkplaatsen
vanwege mogelijke veranderingen op
die werkplaatsen
 Etc.

Meer voorbeelden kunnen op de volgende websites gevonden worden:
http://www.quickmba.com/strategy/swot/
http://www.businessballs.com/swotanalysefreetemplate.htm
http://www.mindinstrumenten.com/pages/article/worksheets/SWOTAnalyseWorksheet.pdf
http://www.uta.fi/opiskelu/opetuksen_tuki/bolognan_prosessi/SWOT_Leuven.pdf
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3.2 Mindmap
Een mindmap is een instrument dat bijvoorbeeld kan helpen om een good practice van BPV te vinden.
Een mindmap is een diagram waarin woorden, ideeën, taken en andere items verbonden worden en
verzameld worden rond een centraal woord of idee. Mindmaps worden gebruikt om ideeën te genereren, te
visualiseren, te structureren en te classificeren en worden vaak als hulpmiddel gebruikt bij studie en in
organisaties, bij het oplossen van problemen en bij besluitvorming en ook bij het schrijven van artikelen.
Door het presenteren van ideeën op een straalsgewijze, grafische, non-lineaire manier, stimuleren
mindmaps een brainstormachtige benadering van planning en organisatorische taken. Hoewel de takken
van een mindmap hiërarchische boomstructuren representeren, verstoort de straalsgewijze ordening de
prioritering van concepten, die typisch geassocieerd wordt met hiërarchieën die op een meer lineaire wijze
gevisualiseerd worden. Deze brainstormachtige benadering moedigt gebruikers aan om concepten op te
sommen en te verbinden zonder de neiging om vanuit een bepaald conceptueel referentiekader te
beginnen. (Wikipedia)
Tabel 5. Een voorbeeld hoe men een good practice van BPV kan vinden door een mindmap te gebruiken

Mindmapping in de groep  Welke soort good practices (GP) voldoet aan onze behoeften?
Doel:
Maak de deelnemers bewust van de positieve gevolgen en kritieke punten van de GP
Werkwijze:
Schrijf de GP in het midden van de flipchart 
 Benoem door te brainstormen alle effecten van de bestaande GP
 Schrijf ideeën op stickers (één idee per sticker)
 Classificeer en orden de stickers in drie verschillende groepen die laten zien hoe de GP
impact zal hebben op
1) zijn of haar eigen activiteiten
2) activiteiten van partners of van de bedrijven van partners
3) de situatie van de leerling
Conclusie:
Wat zijn de positieve effecten en de kernelementen waaraan gewerkt moet worden? (Eigen GP)
Perspectieven van waaruit de effecten beoordeeld moeten worden:
- Perspectief van de gebruikers (zie vorige bladzijde)
- Financieel perspectief
- Perspectief van de medewerkers
- Technisch perspectief: uitrusting, infrastructuur etc.

Een ander voorbeeld hoe men mindmap als instrument kan gebruiken vindt u in bijlage 5.
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3.3 Peer review
Een peer review is een vorm van externe evaluatie met als doel ondersteuning van de onderzochte
onderwijsinstellingen in hun pogingen tot kwaliteitsborging en kwaliteitsontwikkeling. Een externe groep
van experts, ‘peers’ genaamd, wordt uitgenodigd om de kwaliteit te beoordelen van verschillende velden
binnen de instelling, zoals de kwaliteit van het onderwijs- en trainingsaanbod van de afzonderlijke
afdelingen of van de hele organisatie. Gedurende het evaluatieproces bezoeken de peers de onderzochte
instelling.
Een belangrijk aspect van het peer review is om systematisch kennis op te doen over good practices en hoe
men kan netwerken tussen gelijksoortige organisaties, maar ook tussen onderwijsorganisaties en het
bedrijfsleven of andere partijen in de plaatselijke omgeving. Een peer review kan op sterke en zwakke
punten wijzen en de aandacht vestigen op good practices die als voorbeeld kunnen dienen. Het kan een
begin zijn voor de verbetering van BPV en kan ook helpen bij het herkennen van good practices van BPV.
Een goed peer team bestaat uit mensen met verschillende soorten van expertise. Een peer is iemand die
gelijk is aan en op gelijke voet staat met de mensen van wie het functioneren onderzocht wordt en die in
een gelijksoortige omgeving (en/of in een gelijksoortige instelling) werkt. Een peer is extern en
onafhankelijk en hij/zij heeft specifieke professionele expertise en kennis van het veldFiguur 4 toont de
fasen van het peer review voor BPV. Meer informatie over het peer review kan worden gevonden in het
European Peer Review Handleiding (European Peer Review Manual 2007, 8).
Fase 1
Voorbereiding (min. 3 maanden)
• Opstarten
• Peers uitnodigen
• Zelfevaluatie en zelfrapportage
• Voorbereiding van het
peerbezoek

Volgende Peer Review

Fase 4
• Targets formuleren
• Duidelijkheid krijgen over middelen
• Actieplan en implementatie
• Plannen van volgende review

Fase 2
Peerbezoek (2-3 dagen)
• Gegevens verzamelen
• Gegevens analyseren
• Mondelinge feedback

Fase 3
Peerrapportage (4 weken)
• Concept rapport
• Opmerkingen van de
onderzochte organisatie
• Definitieve rapport

Figuur 4. Vier fasen van de Europese Peer Review.

3.4 Mentoring
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Mentoring houdt communicatie in en is gebaseerd op relaties. Binnen een organisatie kan mentoring vele
vormen aannemen. Praktisch gezien lijkt mentoring heel veel op advisering. Mentoring is een proces voor
de informele overdracht van kennis, sociaal kapitaal en psychosociale ondersteuning. Mensen die als
mentor optreden worden beschouwd als mensen die meer relevante kennis, wijsheid of ervaring bezitten
dan hun doelgroep. Op vele verschillende gebieden hebben mensen profijt gehad van de begeleiding van
een mentor. Het begrip mentoring en de functie van mentoring in het proces van innovatieoverdracht
(TOI) worden gedetailleerd beschreven in bijlage 6.
•

In de innovatieoverdracht ondersteunt de mentor het team of de persoon die de verantwoordelijkheid heeft over de
planning van beroepspraktijkvorming in de organisatie.

Wie hebben profijt van mentoring en wat zijn de succesfactoren van het mentoringproces?
De relatie is altijd gebaseerd op vertrouwen. Alle mensen die bij het mentoringproces betrokken zijn
hebben daar profijt van:
•
•
•
•

mensen verbonden aan de organisatie waar de mentoring plaatsvindt
de organisatie waarin of waarvoor deze activiteit uitgevoerd wordt
de mentoren zelf
in het geval dat de mentoring niet plaatsvindt in de eigen organisatie van de mentor,
kan die organisatie er toch profijt van hebben

Goede mentoren luisteren zonder direct een oordeel klaar te hebben, ze geven aanwijzingen en advies maar
nooit kant-en-klare oplossingen. Ook bemoedigen en inspireren ze hen die verantwoordelijk zijn voor het
proces van innovatieoverdracht. Het mentoringproces veronderstelt betrokkenheid, voldoende beschikbare
tijd en vakbekwaamheid. Enkele belangrijke succesfactoren met betrekking tot het mentoringproces zijn:
•
•
•
•
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Combinatie van professionele met persoonlijke ontwikkeling
Een actieve, deelnemende houding
Zich snel kunnen aanpassen aan bijzondere omstandigheden
Nadruk op praktijkgerichte benadering
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Verschillende manieren om het BPV-TOI mentoringproces te implementeren
De doelen van mentoring kunnen bijvoorbeeld zijn de ontwikkeling van BPV, wederzijds leren en
langetermijnvoordelen voor de organisatie waarin de mentoring plaatsvindt. Het is belangrijk in het
mentoringproces om de principes van kwaliteitsborging en continue verbetering (de fasen van het
European Quality Assurance Reference Framework, the EQARF) te implementeren om zo te garanderen
dat continue verbetering en wederzijds leren mogelijk zijn tijdens het gehele proces van
innovatieoverdracht.
Manieren om een mentoringproces te implementeren:
a)

Good practice, buiten

b)

Good practice, mentor 



optreden als mentor in de eigen organisatie
optreden als mentor in een andere organisatie in
binnen- of buitenland

Fasen in het mentoringproces
Wederzijds leren is een hoofdprincipe in het mentoringproces en vindt tijdens elke fase van het proces
plaats.
1. Keuze van mentoren
Er spelen verschillende zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij de keuze van een mentor en
men moet uiteindelijk tot overeenstemming komen op basis van verschillende criteria en benaderingen:
•

Algemene criteria voor mentoren

•

De criteria voor de organisatie om de mentor te kiezen

•

De behoeften en verwachtingen van de mentor

•

De doelen en het aandachtsgebied van het mentoringproces

2. Het trainen van mentoren
Mentoren kunnen al getraind zijn en ervaring met mentoring hebben. Als dit niet het geval is is het
essentieel voor het succes van het mentoringproces dat de mentor over genoeg kennis en vaardigheden
beschikt voor het uitvoeren van zijn taak en dat hij aan de vereiste kenmerken voldoet.
3. Overeenstemming over operationele principes en voorbereidende taken
•
•
•
•
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Algemene beschrijving van het mentoringproces en overeenstemming tussen de
organisatie en de mentor.
Werkprincipes (beleid ) voor het mentoringproces worden besproken en vastgesteld.
Organiseren van vergaderingen voor het team dat bij het mentoringproces betrokken
is.
Aanwijzen van diegenen die voor het proces verantwoordelijk zijn.
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•

Er wordt een evaluatieplan voor het mentoringproces opgesteld. De evaluatie wordt
uitgevoerd en vervolgens kunnen verbeteracties plaatsvinden.

4. De mentor moet zich vertrouwd maken met de werkomgeving
Het is belangrijk dat voordat de mentoringperiode start, de mentor zich - in het land waar de
mentoring plaatsvindt - vertrouwd maakt met het systeem van beroepsonderwijs, de
omstandigheden (bedrijven en andere werkgevers), beroepspraktijkvorming en zelfs bijvoorbeeld
de sociale ontwikkeling van het land en het gebied.
5. Het plannen van het mentoringproces in overleg met de organisatie
a.

De mentor legt het eerste contact met de organisatie.

Voordat de mentoring kan beginnen moet de BPV-TOI Handleiding of andere informatiebronnen
over mentoring beschikbaar zijn voor mensen binnen de organisatie. Verwachtingen en doelen van
het mentoringproces moeten duidelijk zijn. In deze fase zal de organisatie een SWOT-analyse (of
een andere methode) op de BPV uitvoeren om zichzelf binnen het BPV te positioneren. De
resultaten van deze analyse worden naar de mentor gestuurd.
b. De mentor legt het tweede contact met de organisatie.
c. De mentor helpt de organisatie om vertrouwd te raken met de good practice die voor de
overdracht uitgekozen is. Algemene behoeften moeten geïnventariseerd worden.
d. Er wordt een tijdschema vastgesteld en verantwoordelijkheden worden verdeeld.
Het eindresultaat van deze fase is een voorbereidend actieplan voor het mentoringproces.
Daarnaast kunnen checklists nuttig zijn om de mentor te helpen om ook in onbekende situaties het
mentoringproces te volgen.
6. Mentoring
a. Openingssessie
De openingssessie duurt gewoonlijk tussen de twee uur en een halve dag. Deelnemers
hierbij kunnen zijn: medewerkers uit de doelorganisatie, management van de
doelorganisatie, stakeholders (zoals werkgevers, inspecteurs, overheid) en – last but not least –
de leerlingen, die de eindgebruikers zijn van het BPV-proces. De leerlingen behoren al
vanaf het begin betrokken geweest te zijn bij de planning. In de openingssessie wordt onder
meer informatie verstrekt over het mentoringproces en wat het doel ervan is. Deze sessie
heeft zowel een voorlichtend als een wervend karakter. De volgende vragen moeten
beantwoord worden:
-

Wat levert het mentoringproces op?

-

Waarom moet de BPV verbeterd of geïmplementeerd worden?
Na de openingssessie kan het mentoringproces beginnen. De BPV-TOI Handleiding kan
hierbij ondersteuning bieden. Tabel 6 kan gebruikt worden om de taken voor de
mentoringperiode te plannen.
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Tabel 6. Plannen van taken voor de mentoringperiode
Fase 1
Activiteiten van
het mentoringproces
Taken voor het
TOI proces

Fase 2

Fase 3

Act1

Act 2

Act 3

Fase…N etc.
Act …N

Taak1

Taak2

Taak3

Taak…N

a. Er wordt een concept-actieplan voorbereid voor het overdrachtsproces.
b. Een eindsessie waarin beslissingen worden genomen over de volgende stappen met
betrekking tot het plannen of implementeren van een BPV.
c. Het BPV-TOI-plan wordt geïmplementeerd in de organisatie.
7. Feedback met betrekking tot en evaluatie van het mentoringproces
De feedback met betrekking tot het mentoringproces wordt verzameld en het mentoringproces
wordt geëvalueerd. Het is belangrijk om feedback over het slagen van het proces te krijgen van
zowel de instelling voor beroepsonderwijs als van de mentor. De evaluatie wordt uitgevoerd en de
verbeteringsactiviteiten vinden plaats. U kunt voorbeelden van feedback-vragenlijsten vinden in
bijlage 7.

3.5 Een actieplan en follow-up
Aan het eind van de planfase zal meestal een planningsdocument opgesteld worden om alle bij de
implementatie betrokken personen inzicht te geven in de motivatie en de geplande implementatie van de
overdracht van de good practice van BPV. Heel vaak wordt in dit geval een actieplan gebruikt, waarin alle
stappen van de implementatie gevolgd kunnen worden. Hieronder vindt u een voorbeeld van een actieplan
die de organisatie kan gebruiken om de planning, implementatie, evaluatie en herziening van de overdracht
te volgen.
Tabel 7. Een voorbeeld van een actieplan.

Onderwerp

Concrete activiteit
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Tijdpad

Uitvoerende

Status
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3.6 Instrumenten voor procesplanning
Om te zorgen dat de implementatie van een activiteit of project soepel verloopt is een goede planning
nodig. We kunnen specifieke instrumenten gebruiken en de meeste daarvan worden ook in
projectmanagement gebruikt. Deze instrumenten zijn nuttig voor taken waarin verschillende uitkomsten
mogelijk zijn – waar de kans op problemen en mislukking altijd aanwezig is – en daarom een vorm van
planning en assessment vereisen, naast een effectieve organisatie van activiteiten en middelen, ten einde tot
succesvolle resultaten te komen. In deze handleiding laten we enkele instrumenten zien die
projectmanagers vaak gebruiken en die verder voor iedereen die te maken heeft met de planning van de
overdracht van een good practice van BPV nuttig kan zijn.
In in bijlage 9 geven we een kort overzicht van de beschikbare instrumenten voor procesplanning:
- Nauwkeurig tijd schatten: Op basis van tijdschattingen worden de deadlines bepaald voor de oplevering
van projecten of activiteiten, en indirect wordt zo ook uw eigen betrouwbaarheid beoordeeld; ze bepalen
vaak de prijsstelling van contracten en de daaruit volgende winstmarge.
- Inplannen van activiteiten met behulp van mijlpalen: Juiste tijdpaden en actieplannen zijn vaak voldoende
om projecten en projectgerelateerde activiteiten te coördineren en te implementeren. Hierover moet uitleg
worden gegeven aan en onderhandeld worden met de betrokken medewerkers om zo de planning te
verbeteren en begrip, input en goedkeuring te krijgen van de medewerkers.
References:
1.
2.
3.
4.

http://www.businessballs.com/freematerialsinword/projectmanagementtemplates.doc
http://www.mindinstrumenten.com/pages/main/newMN_PPM.htm
http://www.businessballs.com/project.htm#critical-path-analyse
Solicitarea cu succes a fondurilor Europene, Camelia Staiculescu, editura Forum
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HOOFDSTUK 4

KWALITEITSBORGINGVAN HET
OVERDRACHTSPROCES VAN GOOD
PRACTICES VAN
BEROEPSPRAKTIJKVORMING

4.1 Verschillende benaderingen van de kwaliteitsborging van het
overdrachtsproces
Kwaliteitsborging en de geslaagde overdracht van good practices van beroepspraktijkvorming houden
zowel kwaliteitsborging in als beoordeling van de effectiviteit van de overdracht op zichzelf en als deel van
de omgeving van de instelling voor beroepsonderwijs.
Een manier om het proces van kwaliteitsborging te ontwerpen, te waarborgen, te implementeren en te
meten is door het opstellen van een pakket van eisen gerelateerd aan de doelen van de organisatie. Het is
ook heel belangrijk om de kritieke punten van het overdrachtsproces vast te stellen. Deze eisen worden
omgevormd tot specifieke “kwaliteitsindicatoren” die voortdurend door de organisatie gemeten moeten
worden middels specifieke beoordeling van processen, bijvoorbeeld in de vorm van interne en externe
audits of reviews. De resultaten van deze metingen zouden zogenaamde “non-conformances” kunnen
creëren. De kwaliteit van beroepspraktijkvorming zou bijvoorbeeld niet in overeenstemming kunnen zijn
met de targets van het leerplan, individuele leerlingen of andere gebruikers. Het slagen van het BPVoverdrachtsproces wordt kritisch bekeken in relatie tot de doelen van dat proces.
De kwaliteitsborging van de overdracht van een good practice van BPV richt zich niet alleen op de
overdracht zelf en zijn planning maar ook op het herkennen, analyseren en selecteren van de good practice
(vergelijk: het overzicht van het overdrachtsproces).

QA
Gebruiker 1
BPV
GP

Overdrachtsproces
Gebruiker 2

QA

QA
Gebruiker 3

Figuur 5. Kwaliteitsborging(QA) van de componenten van het overdrachtsproces van good practices van
BPV.
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Een andere manier heeft te maken met het begrip excellentie. Excellente organisaties bereiken en
handhaven een superieur niveau van functioneren dat aan de verwachtingen van al hun stakeholders
beantwoordt of deze zelfs overtreft. Het grote verschil met de “conformance”-meting is dat het Excellence
Model beoordeling van het kwaliteitsniveau van de hele organisatie voorstaat. Het proces van BPVinnovatieoverdracht wordt dan beoordeeld als deel van het functioneren van de gehele organisatie. De
zelfevaluatie van de instelling voor beroepsonderwijs zal evaluatie van diverse processen en de relaties
daartussen omvatten. Er is ook aandacht voor hoe de zojuist overgedragen practice van BPV het
functioneren van de organisatie kan bevorderen. Als bij-effect van de overdracht kan een nieuwe practice
nieuwe partners aantrekken en dat kan leiden tot nieuwe praktijkplaatsen.
Het EQARF helpt als referentiekader instellingen van beroepsonderwijs continue verbetering van hun
onderwijsaanbod te bevorderen en te monitoren, gebaseerd op gemeenschappelijke referenties. Dit houdt
in een kwaliteitsborging- en verbetercyclus, planning, implementatie, evaluatie en assessment en ook
herziening. Het EQARF helpt instellingen om aandacht te besteden aan aspecten die belangrijk zijn in
termen van de kwaliteit van de planning van het overdrachtsproces en het proces als geheel.

Planning

Feedback en
aanpassingsprocedure

Implementatie

Assessment en
Evaluatie

Implementatie

Feedback en aanpassingsprocedure
Assessment en evaluatie

Figuur 6. Het planningsproces van de overdracht binnen het EQARF-kader.
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4.2. Hoe kan men de kwaliteit van een succesvol planningsproces borgen, evalueren
en verbeteren?
Het hoofddoel van de planningsfase is het vaststellen van de visie, missie, waarden, het beleid, de
strategieën, processen, doelen en kernindicatoren voor het hele overdrachtsproces. De input, output,
middelen en good practices moeten ook voor elk proces vastgesteld worden of in ieder geval voor de
kernprocessen. Om het niveau van conformance te bepalen moet verder elke vorm van input kwantitatieve
targets toegewezen krijgen, die vervolgens vergeleken moeten worden met de werkelijke resultaten.
De BPV-planningsfase eindigt niet met de planning van de overdracht van de good practice van BPV. Het
moet constant herzien en geëvalueerd worden tijdens de gehele fase en ook aan het eind ervan, volgens
dezelfde regels van de EQARF-methodologie. Tegelijkertijd is de evaluatie direct verbonden met
verbeteringen gedurende het planningsproces.
De evaluatie van een planningsproces bestaat uit het verzamelen van data en de daaropvolgende analyse
van deze data. De resulterende informatie kan gebruikt worden om te bepalen of het planningsproces op
een effectieve manier de geplande activiteiten uitvoert en of de geformuleerde doelstellingen en de
geanticipeerde resultaten behaald worden.
De mate van succes van het planningsproces wordt bepaald op basis van de meetbare doelen die
gedurende de planningsfase van het proces gesteld zijn. Meetbare doelen en criteria voor succes moeten
voordat de implementatie begint vastgesteld worden. Dit worden de mijlpalen voor het meten van de
voortgang of het succes.
Er is een nauw verband tussen de evaluatie- en verbeterfasen in een planningsproces. Gedurende de
evaluatie, zowel tijdens de planningsfase als aan het eind ervan, kunnen we enkele conclusies trekken en
beoordelen of we het plan kunnen verbeteren voordat we beginnen met de implementatie. Deze stap kan
beschouwd worden als een mijlpaal in de gehele BPV-planningsfase omdat het belangrijke aspecten aan het
licht kan brengen die aan het begin van het proces niet in beschouwing genomen zijn.
Een voorbeeld van alle componenten van de EQARF-methodologie wordt in tabel 8 getoond. Toepassing
van het EQARF op instellingen van beroepsonderwijs, aanbieders van good practice van BPV inbegrepen,
kan zeer effectief blijken. (Hohan, Quality Assurance in the Romanian CVET, CALISIS project, 2009, p.
62)
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Tabel 8. Checklist voor evaluatie van de planningsfase
Plan de Planning
• Ontwerp de strategie en substrategieën
• Stel SMART doelen vast
• Wijs verantwoordelijken aan voor elk proces
• Specifieke wetgeving
• Gegevens over informatiesysteem, intranet
• Benoem benchmarking-partners
• Stakeholders
Implementeer de Planning
• Plan operationele processen
• Plan allocatie van middelen:
financiële/menselijke/administratieve/
technische/logistieke/informatie/
planningpakket
• Plan training/ontwikkeling personeel
• Benoem proceseigenaar

Check de Planning (Assessment en Evaluatie)
• Plan “zelfevaluatie”
• Plan interne of externe audits/evaluaties
• Stel conformance met het systeem vast op basis
van referentiedocumenten
• Definieer verwachte resultaten met betrekking
tot benchmarks
• Betrek stakeholders in het evaluatieproces
Herzie/verbeter Planning (Feedback en
aanpassingsprocedures)
• Ontwikkel een actieplan voor correctie van de
vastgestelde non-conformances
• Ontwikkel een plan voor herijking van de
methodologie achter het stellen van de targets

Bij het plannen van het overdrachtsproces van good practices van BPV moeten we de volgende
componenten in beschouwing nemen: input, het overdrachtkanaal, middelen, storingen, output en vormen
van feedback. Een checklist van de componenten van het planningsproces van BPV-innovatieoverdracht
kunt u in bijlage 10 vinden.

4.3 Belangrijke punten om te onthouden
De planning van het overdrachtsproces is van essentieel belang voor het welslagen van het geheel.
Processen moeten gepland en uitgevoerd worden onder controleerbare omstandigheden. Hierbij definiëren
we controleren als het vergelijken van de actuele voortgang met de geplande voortgang om in het geval van
geconstateerde afwijkingen correcties uit te voeren. Een effectief proces is een proces waarin de geplande
activiteiten uitgevoerd worden en de geplande resultaten behaald worden.
o Controleren: vergelijken van de actuele voortgang tegen de geplande voortgang zodat
correcties uitgevoerd kunnen worden in het geval afwijkingen geconstateerd worden
o Evalueren: de waarde van iets bepalen, op waarde beoordelen
o Als naar aanleiding van een afwijking geen actie ondernomen wordt, spreken we van een
monitoring systeem, en niet van een controlesysteem.
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Feedback en evaluatie
Voor een geslaagd planningsproces is feedback nodig. Wanneer we het plan opstellen moeten we feedback
vragen aan verschillende mensen met verschillende functies. Zij kunnen hun visie op ons plan geven,
suggesties voor verbeteringen en of ze door de resultaten beïnvloed mogen worden of niet.
Zo’n procesherziening zou niet alleen aan het eind van het project uitgevoerd moeten worden, maar ook
bij belangrijke mijlpalen in het planningsproces. Procesherzieningen zouden het team ook moeten helpen
om het functioneren te verbeteren. (Bijvoorbeeld bij het inventariseren van behoeften; bij het opstellen van
het implementatieplan voor het proces van innovatieoverdracht binnen onze organisatie; bij het definiëren
hoe de overdracht van de good practice van BPV uitgevoerd moet worden). Assessment van het
overdrachtsproces of de planning ervan zijn activiteiten om de richting te bepalen waarin het
overdrachtsproces verder moet gaan.
1. Wat hebben we tot zover goed gepland?
2. Wat willen we verbeteren (of beter plannen) met het oog op de toekomstige implementatie van de
good practice van BPV?
Het evaluatie- en controlesysteem moet ontworpen worden met de volgende vragen in het achterhoofd:
• Welke aspecten van het werk moeten gevolgd en gecontroleerd worden?
• Wat zijn de kritieke punten van het proces waar controles uitgevoerd moeten worden?
• Welke factoren spelen een belangrijke rol?
Bij de kwaliteitsborging van de planning van het proces van overdracht van good practices van BPV kan
gebruik gemaakt worden van de volgende criteria:
• Verwachtingen van stakeholders en de targets van de organisatie
• Eisen voortvloeiend uit de nationale wetgeving en de cultuur van de beroepspraktijkvorming
• EQF en de EQARF-normen
Verbeteracties
Het evaluatie- en controlesysteem moet zich focussen op actie. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de
verzamelde informatie en geen verbeteracties worden ondernomen, dan is er slechts sprake van
monitoring. Als men zich realiseert dat men niet met alle aspecten goed rekening heeft gehouden bij het
plannen van de implementatie van de good practice in de organisatie en men herziet het plan niet, dan is er
geen sprake van controle over het planningsproces.
De tijd die men neemt voordat er tot actie overgegaan wordt is ook een belangrijke factor bij het plannen
van het proces van innovatieoverdracht. Als er niet tijdig op basis van de evaluatie en controlegegevens
actie ondernomen wordt, kan deze ineffectief blijken.
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BIJLAGEN
BIJLAGE1: Achtergrond van het project BPV-TOI Handleiding
Het Common Quality Assurance Framework (CQAF) werd in mei 2004 door de Europese Ministers
aangenomen. De kwaliteitsborging van de overdracht van good practices uitgevoerd volgens het CQAFmodel ondersteunt instellingen van beroepsonderwijs bij de succesvolle implementatie van good practices
en wil meer interesse wekken voor toepassing van een algemeen Europees kader van kwaliteitsborging. Het
toepassen van het CQAF op de overdracht van good practices en op de kwaliteitsborging van het proces
zal een van de uitdagingen zijn bij de implementatie van het nieuwe European Quality Assurance
Reference Framework (EQARF) met betrekking tot instellingen van beroepsonderwijs. The EQARF werd
in juni 2009 ingesteld na de applicatiefase van dit project en het lag voor de hand om dit nieuwe
referentiekader in deze handleiding te gebruiken. Het EQARF kan ook als referentiekader gebruikt worden
voor het herkennen, ondersteunen en uitwisselen van best practices op nationaal en lokaal niveau.
Na de pilotfase zijn de kritieke punten van het overdrachtsproces en de feedback van de partners
geïnventariseerd en deze zijn verwerkt in de eindversie van deze handleiding. Informatie over overgedragen
practices werd ook gedocumenteerd. Verder werden ook in de landen waarmee samengewerkt wordt
nationale overdrachtstrategieën opgesteld om zo de innovatieoverdracht en het gebruik van deze
handleiding te stimuleren.

Verschuivende tendensen en vragen op de arbeidsmarkt
In december 2008 heeft de Europese Raad een officieel bericht met de titel ‘Nieuwe Vaardigheden voor
Nieuwe Banen’ goedgekeurd waarin een overzicht wordt gegeven van verwachte veranderingen op de
arbeidsmarkt in de komende tien jaar. De analyse suggereert dat er ongeveer 100 miljoen vacatures in het
EU25-gebied zullen zijn in de periode van 2006 tot 2020: de meeste ter vervanging van reeds bestaande
banen en 20 procent nieuwe banen.
Aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt schat Eurostat een toenemend tekort: de populatie arbeidzamen
binnen de EU bereikt zijn piek in 2012 en zal vervolgens krimpen wanneer de ‘baby-boomers’ met
pensioen gaan. Doordat de deelname van vrouwen en oudere werkers zal blijven toenemen zal de
populatie werkenden langzaam blijven groeien tot 2020, waarna de vergrijzing definitief tot een absolute
afname van de populatie werkenden zal leiden.
Aan de vraagzijde zal de langzame maar zekere verschuiving in de verdeling van werkgelegenheid over de
sectoren waarschijnlijk doorzetten: in 2020 zal bijna driekwart van de banen zich in de dienstverlenende
sector bevinden. De primaire sector verliest waarschijnlijk 2.9 miljoen banen, terwijl de industrie een nettoverlies van 800.000 banen zal lijden. Daarentegen zullen pogingen om de klimaatverandering en
milieuproblematiek aan te pakken een nieuwe ‘groene economie’ creëren, met miljoenen nieuwe banen
over de hele wereld op het gebied van energie, water en afvalverwerking, bouw, transport, industrie,
landbouw en bosbouw. De markt voor milieuvriendelijke producten en diensten zal zich waarschijnlijk
verdubbelen.
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Het komende decennium zal een toenemende vraag zien naar hooggekwalificeerde en flexibele
arbeidskrachten en banen waar specifieke vaardigheden voor nodig zijn. De kracht van de dienstensector
en de brede toepassing van ICT hebben tot gevolg dat er minder arbeidskrachten nodig zijn voor
routineuze cognitieve en manuele taken; ook beïnvloeden technologische veranderingen de organisatie van
arbeid in flexibelere vormen, waarbij verschillende niveaus van vaardigheden gevraagd worden. De
ontwikkeling van de internationale handel en globalisering zijn andere factoren die leiden tot een groeiende
vraag naar hoog opgeleide arbeiders in Europa en een afnemende vraag naar ongeschoolde arbeiders in de
ontwikkelingslanden.
De ernst van de financiële crisis maakt het nog moeilijker om de toekomst van de wereldeconomie te
voorspellen – toch is het essentieel voor het herstel van Europa om in menselijk kapitaal te investeren en
de inzetbaarheid te verhogen door verbetering van vaardigheden.
Algemene en breed inzetbare vaardigheden (probleemoplossende, analytische vaardigheden, selfmanagement en communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, digitale competenties) en de
kerncompetentie van leren-hoe-te-leren, herkennen van leerbehoeften en vinden van gelegenheden om te
leren, zijn essentieel voor iedereen in een veranderende economie waar bepaalde banen verdwijnen en
andere juist gecreëerd worden.
Voor iedereen toegankelijk voorschools onderwijs en basisonderwijs van hoge kwaliteit, het verbeteren van
leerresultaten en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zijn essentieel om mensen te helpen
kerncompetenties te verwerven. De ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en competenties ten einde het
potentieel voor herstel volledig te benutten is een prioriteit en een uitdaging voor de EU en de nationale
overheden, voor onderwijsinstellingen, bedrijven, werknemers en leerlingen. Ook is het zaak om een
betere match tot stand te brengen tussen het aanbod van vaardigheden en de vraag op de arbeidsmarkt.
De veranderingen op de arbeidsmarkt vragen bereidheid en sensitiviteit om nieuwe initiatieven te nemen
op het gebied van onderwijs en bedrijfsleven. Doel van deze handleiding is om instellingen van
beroepsonderwijs instrumenten aan te bieden voor het vinden van manieren en methoden om good
practices van beroepspraktijkvorming te herkennen en deze aan te passen aan de behoeften van hun eigen
organisatie.

Huidige ontwikkelingen binnen het Europese beroepsonderwijs
De overgang naar een op kennis gebaseerde economie (Lissabon Europese Raad 2000) – de uitdaging zoals
benadrukt in de voorgestelde visie voor 2020 – vereist modernisering en continue verbetering van
beroepsonderwijssystemen om zo de snelle veranderingen op het gebied van economie en samenleving bij
te blijven. Het levert een bijdrage aan de inzetbaarheid, bevordert de sociale inclusie en maakt levenslang
leren voor iedereen bereikbaar Verder bevordert het de ontwikkeling van de vaardigheden van
werknemers, waardoor flexibiliteit en aanpassingsvermogen beter gewaarborgd worden.
De Lisbon Integrated Guidelines for Growth and Jobs (Geïntegreerde Richtlijnen voor Groei en Banen)
2005–2008 roepen de lidstaten op om voordelige, toegankelijke, levenslange leersystemen te ontwikkelen
die rekening houden met de veranderende behoeften van de op kennis gebaseerde economie en
samenleving.
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De aanbeveling van de EU ten aanzien van de totstandkoming van een European Quality Assurance
Reference Framework voor het beroepsonderwijs (EQARF 2008) voorziet in een referentie-instrument om
lidstaten te helpen een continue verbetering van hun beroepsonderwijssystemen te bevorderen en te
monitoren,
gebaseerd op gemeenschappelijke Europese referenties, teneinde een cultuur van
kwaliteitsverbetering en bredere participatie te bevorderen. Het EQARF dient toegepast te worden op het
beroepsonderwijssysteem, de aanbieders en de examineringsniveaus.
Het belang van kwaliteitsverbetering in het beroepsonderwijs is opnieuw bevestigd door het nieuwe
strategische kader voor Europese samenwerking in het onderwijs, aangenomen door de Raad in mei 2009
(ET 2020). De conclusies stellen zowel de onmiddellijke prioriteiten voor 2009–2011 vast als de
langetermijnuitdagingen voor het komende decennium. De strategische doelen voor de lange termijn zijn:
1. Maak levenslang leren en mobiliteit een realiteit;
2. Verbeter de kwaliteit en het rendement van opleiding en training;
3. Bevorder gelijkheid, sociale coherentie en actief burgerschap;
4. Benadruk creativiteit en innovatie, ondernemerschap inbegrepen, op alle niveaus van onderwijs en
training.
Het strategische kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en training (ET
2020) benadrukt de noodzaak voor iedereen om kerncompetenties te verwerven en erkent het hiermee als
een van de strategische doelen voor het verbeteren van creativiteit en innovatie, ondernemerschap
inbegrepen, op alle niveaus van onderwijs en training. De instrumenten die gebruikt worden om deze
strategische doelen te bereiken omvatten onder meer nieuwe benchmarks op het gebied van onderwijs en
training voor het monitoren van de voortgang in Europa.
Zowel het EQARF als de aanbevelingen uit ET 2020 vragen een gemeenschappelijk bewustzijn van alle
betrokkenen bij het beroepsonderwijs. Beroepspraktijkvorming wordt gezien als een van de sleutelfactoren
om problemen te vermijden zoals de mismatch tussen vraag en aanbod en het verschijnsel van dropouts –
uitdagingen die het beroepsonderwijs aan moet pakken. Betrokkenen zijn de lidstaten, de regionale
overheden en de sociale partners, terwijl de instellingen van beroepsonderwijs ook een belangrijke rol
spelen.
De verbetering van de kwaliteit en het rendement van onderwijs en training is een commitment die een
bijdrage vraagt van alle instellingen van beroepsonderwijs in de vorm van de verbetering van de kwaliteit
en het rendement van hun eigen activiteiten. Dat betekent dat, in een wereld waar in de nabije toekomst
grote veranderingen op de arbeidsmarkt verwacht worden, het een ‘must’ is om de competenties te
ontwikkelen om de vereiste vaardigheden te ‘lezen’, te anticiperen en beter te matchen.
Hierbij is een belangrijke rol voor de BPV weggelegd, als onderdeel van allerlei trainingscursussen maar
ook als een methodologie waarop stage- en leerplekprogramma’s gebaseerd zijn.
Van alle verschillende onderwijs/trainingsystemen, heeft beroepspraktijkvorming (BPV) de nauwste
banden met de arbeidsmarkt. Daarom is BPV een bijzonder belangrijke medespeler bij het uitvoeren van
de herziene Lissabon strategie voor algemene economische en sociale ontwikkeling in de Europese Unie
(ET 2020).
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Beroepspraktijkvorming helpt met de ontwikkeling van het bewustzijn van de leerlingen voor de
praktijkplaats en helpt jonge mensen om de volgende zaken te verwerven:
a. Basisvaardigheden voor de werkplek (onder andere op het gebied van teamwork, communicatie,
problemen oplossen, klantgerichtheid en sociale etiquette);
b. Kennis van specifieke beroepsvaardigheden; en,
c. Kennis van verschillende beroepsvelden met het oog op een weloverwogen beroepskeuze.
Werkgevers waarderen beroepspraktijkvorming omdat de door leerlingen verworven competenties juist die
competenties zijn die specifiek op de werkplek nodig zijn. De waarde ervan wordt algemeen erkend.
Wanneer zij op de juiste manier is opgezet en wordt ondersteund, kan beroepspraktijkvorming scholen
helpen om leerlingen beter voor te bereiden op een economie die werknemers vraagt met sterke
academische
en
loopbaanspecifieke
kennis
en
vaardigheden,
en
die
van
werknemers verlangt dat ze zich snel aan veranderingen kunnen aanpassen en bereid zijn om hun leven
lang te leren.
BPV biedt ook gelegenheid om aan de vraag van leerlingen naar werkervaring als deel van hun opleiding
tegemoet te komen. BPV is meer gericht op praktisch leren en is dan ook zeer motiverend voor leerlingen
die praktisch gericht zijn.
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Bijlage 2: Serviceproces van het Project
Recent onderzoek naar innovatie wijst uit dat een op gebruikers gericht proces van innovatieoverdracht
gebaseerd is op interactie tussen de betrokkenen bij het overdrachtsproces en de gebruikers. Het is
belangrijk om vast te stellen wie de eindgebruikers van de over te dragen BPV-practice zijn en hen in de
verschillende fasen bij het overdrachtsproces te betrekken. Innovatieoverdracht is een compleet service
pakket dat niet alleen de overdracht van de good practice bevat maar ook ondersteunende diensten en
marketing voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het slagen van het overdrachtsproces.
Projectnaam
Transparante zaken
Fasen waarin de klant
actief is
Fasen waarin de klant
ondersteunende
diensten
ontvangt
(transparant voor de
klant)
Fasen waarin klant
feedback
geeft
(onzichtbaar)
Ondersteunende
dienst
Lauri Tuomi, 2010
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Bijlage 3: Kernvragen in verschillende fasen van het overdrachtsproces
Kernvragen in de implementatiefase:
Wat zijn de primaire voorwaarden
voor het starten van de
innovatieoverdracht van
beroepspraktijkvorming
(implementatiefase)?
Wie zijn de belangrijkste
deelnemers in het proces van
innovatieoverdracht?
Wat is de doelgroep van het proces
van innovatieoverdracht?
Welke principes en constructies
worden bij de innovatieoverdracht
gebruikt?

Hoe wordt de innovatieoverdracht
uitgevoerd?

Wordt de implementatiefase
geëvalueerd?
Hoe verbeter je de
implementatiefase?
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• Hoe zou je het gehele proces kenschetsen?
• Hoe maak je een meer gedetailleerde beschrijving van de eerste
stap in het proces van innovatieoverdracht?
• Zijn er veranderingsagenten nodig?
• Hoe betrek je vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij het
proces van innovatieoverdracht?
• Is de innovatie gericht op de gehele organisatie?
• Geef je de voorkeur aan het gebruikmaken van pilots?
• Wat is het juiste moment voor de doelgroep?
• Hoe maak je gebruik van continue feedback?
• Hoe organiseer je een forum voor de promotie van de
innovatieoverdracht?
• Welke aanpassingen zijn nodig in de huidige omgeving en
structuren?
• Hoe documenteer je het proces?
• Hoe bevorderen veranderingsagenten het proces?
• Welke controlepunten zijn er?
• Hoe garandeer je dat er voldoende middelen aanwezig zijn?
• Van welke ondersteunende activiteiten kan gebruikgemaakt
worden? (Mentoring, peer review, counseling en begeleiding)
• Is het verstandig om het proces voort te zetten of is de
bestaande practice beter?
• Welke feedback wordt door klanten en deelnemers gegeven?
• Kent het proces neveneffecten?
• Hoe effectief was het proces van innovatieoverdracht?
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Kernvragen in de evaluatiefase:
Welke evaluatiecriteria worden • Wat is het doel van de evaluatie?
gebruikt?
Welke kernindicatoren worden in
• Welke factoren beïnvloeden het succes van het overdrachtsde evaluatie gebruikt?
proces?
Welke methoden worden gebruikt • Hoe wordt de evaluatie uitgevoerd?
bij de evaluatie en assessment van
• Wie neemt aan de evaluatie deel?
het succes en de impact van het
• Welke methoden worden gebruikt?
BPV-overdrachtsproces?
- SWOT-analyse
- Self-assessment
- Peer review
- Externe evaluatie
Welke onderwerpen worden in de
• Wat is veranderd?
evaluatie en assessment behandeld?
• Hoe is de innovatie veranderd gedurende het overdrachtsproces?
• Wat vinden de eindgebruikers ervan?
Wat zijn de evaluatieresultaten?
• Beantwoordt de innovatie aan haar doel?
• Wat is de toegevoegde waarde van de innovatie?
• Wat heeft men geleerd over het overdrachtsproces?
• Hoe integreer je de evaluatie van het overdrachtsproces met
het continue evaluatiesysteem?

Kernvragen in de herzieningfase:
Wat is de input voor de
aanpassingsprocedure?

Hoe verbeter je het
overdrachtsproces?
Hoe verbeter je het huidige
systeem?
Wat zijn de verbeteractiviteiten?
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• Is het overdrachtsproces geschikt en effectief?
• Is de innovatie veranderd gedurende het overdrachtsproces?
Zo ja, hoe?
• Is onze bestaande practice verbeterd gedurende het proces?
Wijzen we de nieuwe innovatie af en besluiten we om de
practice die al in gebruik is bij de organisatie te verbeteren?
• Hoe zouden we het tijdschema voor het overdrachtsproces
kunnen aanpassen?
• Hoe kunnen alle relevante stakeholders deelnemen aan het
proces?
• Is er ruimte voor verbetering van de primaire voorwaarden
voor het proces van innovatieoverdracht?
• Hoe kunnen we de innovatie het beste verspreiden?
• Hoe kan de nieuwe innovatie deel worden van de dagelijkse
gang van zaken?

47

Bijlage 4: Kritieke punten in het overdrachtsproces van good practices van BPV
Het is belangrijk de kritieke punten van het veranderingsproces in de eigen organisatie te herkennen. John
Kotter (1995 en 2002) heeft een bruikbaar model beschreven voor het begrijpen en hanteren van
verandering. Elke fase beantwoordt aan een door Kotter geformuleerd principe dat van toepassing is op de
manier waarop mensen reageren op en omgaan met veranderingen: mensen kijken eerst, hebben daar een
gevoel bij en vervolgens veranderen ze. Kotters veranderingsmodel kent acht stappen:
1. Verhoog de urgentie – inspireer mensen in beweging te komen en reële en relevante doelen te
stellen.
2. Stel het begeleidingsteam samen – zorg dat je de juiste mensen bij elkaar krijgt met de juiste
emotionele commitment en de juiste combinatie van vaardigheden en niveaus.
3. Zorg voor een heldere visie – zorg dat het team een eenvoudige visie en strategie hanteert en op
emotionele en creatieve aspecten focust die nodig zijn voor het stimuleren van dienstverlening en
doelmatigheid.
4. Zoek steun door goede communicatie – betrek zoveel mogelijk mensen bij het proces,
communiceer de hoofdzaken op een eenvoudige manier, hou rekening met de behoeften van mensen.
Laat de communicatie via duidelijke kanalen lopen – laat de technologie voor jou werken en niet
andersom.
5. Geef voorrang aan actie – verwijder hindernissen, stimuleer constructieve feedback en krachtige
ondersteuning van leiders – beloon en erken vorderingen en prestaties.
6. Creëer kortetermijnwinsten – stel doelen die makkelijk te behalen zijn – in hapklare brokken.
Hanteerbaar aantal initiatieven. Beëindig huidige fase voordat nieuwe opgestart wordt.
7. Geef niet op – koester vastberadenheid en doorzettingsvermogen – doorgaande verandering –
moedig continue voortgangsrapportage aan – geef ruime aandacht aan behaalde en toekomstige
mijlpalen.
8. Zorg dat veranderingen beklijven – bekrachtig de waarde van succesvolle verandering door
versterking van het team, promotie, nieuwe veranderingsleiders. Weef verandering in de cultuur.
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Bijlage 5: Mindmap als instrument.
Het doel: Vaststellen welke kansen mensen die bij het overdrachtsproces betrokken zijn kunnen zien in de
gekozen practice(s).
Fasen:
1) De mentor presenteert de good practice(s) die door de organisatie uitgekozen zijn.
2) Spreek over groepswerk (Groepswerk: Welke kansen of uitdagingen biedt/bieden de uitgekozen
good practice(s) voor de organisatie) en de good practice(s).

Leerlingfocus

Leerlingproces

Eigen pad van BPV
Basis voor
verbetering

Rollen en taken
Eigen
doelen
Documentatie

BPV-proces
Plannen BPVproces van
leerling

Analyse/assessments
worden uitgevoerd

Klanttevredenheid
Feedback

Wekelijkse basis
Evaluatie als onderdeel
van self-assessment van
de organisatie
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Bijlage 6: Een voorbeeld van ondersteuning van het BPV-TOI-proces door
mentoring
Voorbereiding van het proces van innovatieoverdracht:
- Stel de behoefte aan verandering vast (SWOT), doe onderzoek naar good practices (benchmarking,
websites, databases etc), neem een beslissing en maak een schets voor een concreet actieplan.
Voorbereiding van de mentortaak:
1. Volg een mentortraining
2. Maak vooraf een afspraak met de instelling voor beroepsonderwijs per email (wie gaat deelnemen,
waaraan, wanneer, waar, de contactpersoon)
3. Stel de belangrijkste personen op de hoogte van de afspraak
4. Rond het plan met de instelling af, maak de rol van mentoring duidelijk, formuleer een
gemeenschappelijk doel/resultaat en stuur een voorbereidende taak per email: Welke verwachtingen heeft de
deelnemer van een mentor?

1e dag
Activiteiten
van
een
mentor
-

-

Een
TOI
taak
die
voorbereid
moet worden
voor
de
volgende
sessie
Fase van het
TOI-proces

kennismaken
met de
deelnemers
vertrouwelijke
sfeer scheppen
afspraken
maken; regels
afspreken
de handleiding
introduceren
presenteren
van de GP

T1: Wat zijn de
kansen/uitdagingen
voor
de
organisatie
die
door deze GP
geboden worden?
-

2e dag

Analyseer de
GP
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De Mentoring Fase
3e dag
4e dag

bespreek T1
werk aan de
GP m.b.v.
mindmap
(Bijlage 5)
de mentor
ondersteunt
en faciliteert
de procedure
door
begeleiding en
het stellen van
open vragen

T2: In welke
verschillende
vormen kunnen
we
deze
GP
gebruiken?
-

“Zuiver” de
GP en
inventariseer
de kernelementen

bespreek T2:
benoem de
kansen
beoordeel ze
vanuit
verschillend
perspectief

(Bijlage 5)
schrijf de
beoordeling
op een

-

bespreek T3,
bespreek de
waarden
maak een
risico-analyse

5e dag
-

(Bijlage 10)

-

focus
schets de
fasen van de
innovatieoverdracht

-

bespreek
T4
maak het
actieplan af
maak een
planning
verzorg
documenta
tie

flipchart

T3: Rangschik
de beoordeelde
kansen
en
verantwoord
deze.

T4: Wat zijn de
uitdagingen van
toepassing van de
en
hoe
GP
pakken we die
aan?

T5: Hoe verliep
deze
mentoringweek?
(Bijlage 7)

Een schets van Een schets van Een
een plan om de het actieplan
gedocumenteer
GP
in
een
d actieplan;
organisatie
te
Evaluatie
planten
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Bijlage 7: Vragenlijsten voor feedback over de mentoring
Vragenlijst voor INSTELLING VOOR BEROEPSONDERWIJS
Graag zoveel mogelijk opmerkingen bij de vragen noteren in de daarvoor bestemde ruimte.
Naam
Organisatie
Datum
HET MENTORINGPROCES
1. Wat waren de verwachtingen en doelen? Zijn deze verwachtingen uitgekomen c.q. doelen
bereikt tijdens het mentoringproces? (Welke wel, welke niet? Waarom?)
2. Hoe goed vond je dat de mentor op zijn taak voorbereid was?
zeer goed

goed

voldoende

niet goed

Opmerkingen: zaken die voor verbetering vatbaar zijn

3. Hoe was de samenwerking met de mentor m.b.t. de planning van het mentoringproces?
heel goed

goed

enkele conflicten

niet goed

Opmerkingen:

4. Hoe was de verdere samenwerking met de mentor gedurende het proces?
heel goed

goed

enkele conflicten

niet goed

Opmerkingen:

5. Hoe geslaagd was de mentoringperiode in uw organisatie?
heel goed
Opmerkingen:
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enkele conflicten

niet goed
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6. Wat was het grootste probleem tijdens het mentoringproces? Hoe hebt u dit opgelost?

7. Welke aspecten van de mentoringprocedure moeten verbeterd worden? Leg zo gedetailleerd
mogelijk uit s.v.p.

8. Wil uw instelling nogmaals van de diensten van een mentor gebruikmaken?
Ja

Nee

Zo nee, waarom niet?

9. Zou u andere instellingen aanraden om van de diensten van een mentor gebruik te maken?
Ja

Nee

Reden van uw keuze:

Andere opmerkingen / andere ervaringen:

Hartelijk dank voor uw reactie!
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Vragenlijst voor MENTOREN
Graag zoveel mogelijk opmerkingen bij de vragen noteren in de daarvoor bestemde ruimte.
Naam
Organisatie
Datum
De vragenlijst voor instellingen geeft algemene feedback; deze vragenlijst geeft u de gelegenheid om uw persoonlijke meningen en
indrukken te geven en te reflecteren over uw speciale rol als mentor.

MENTORINGPROCES
1. Wat waren de verwachtingen en doelen? Zijn deze verwachtingen uitgekomen c.q. doelen
bereikt tijdens het mentoringproces? (Welke wel, welke niet? Waarom?)

1.
2.
3.

2. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor mentoring ter ondersteuning van het proces
van innovatieoverdracht van BPV-planning? Noem ze in volgorde van belangrijkheid.

3. Hoe kan de mentortraining verbeterd worden?

4. Was er voldoende gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de omgeving waarin de
overdracht plaatsvindt? Waardeer de volgende aspecten:
1. Systeem van beroepsonderwijs in het land
helemaal mee
eens

mee eens

niet mee eens

helemaal niet mee
eens

2. Omstandigheden (bedrijven en andere werkgevers)
helemaal mee
eens
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niet mee eens

helemaal niet mee
eens
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3.

BPV

helemaal mee
eens

mee eens

niet mee eens

helemaal niet mee
eens

4. Sociale ontwikkeling van het land en het gebied
helemaal mee
eens

mee eens

niet mee eens

helemaal niet mee
eens

Opmerkingen:
5. Hoe was de samenwerking met de organisatie met betrekking tot de planning van het
mentoringproces?
heel goed

goed

enkele conflicten

niet goed

Opmerkingen:
6. Hoe was de samenwerking met de aanbieder van het beroepsonderwijs tijdens het
mentoringproces?
heel goed

goed

enkele conflicten

niet goed

Opmerkingen:
7. Hoe geslaagd was de mentoringperiode binnen de organisatie?
heel goed

goed

enkele conflicten

niet goed

Opmerkingen:
8. Wat was het grootste probleem gedurende het mentoringproces? Hoe heeft u dit opgelost?
9. Welke aspecten waren zeer geslaagd tijdens het mentoringproces? Wilt u dit zo gedetailleerd
mogelijk uitleggen s.v.p.
ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN
10. Waar moeten andere mentoren rekening mee houden? Wat moeten ze vermijden? Kunt u op
grond van uw eigen ervaringen aanbevelingen en/of praktische informatie ter ondersteuning van
andere mentoren geven?
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11. Wat waren de meest positieve ervaringen met het mentoringproces? Wat heeft u ervan geleerd?
12. Welke aspecten van de mentoringprocedure moeten verbeterd worden? Wilt u dit zo gedetailleerd
mogelijk uitleggen s.v.p.
13. Zou u graag weer mentor willen zijn?
Ja
Nee
Zo nee, waarom niet?
14. Zou u andere mensen aanraden om mentor te worden?
Ja
Nee
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Andere opmerkingen / andere ervaringen:

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 8: Risicomanagement analyse
Er kunnen risico’s zijn, die negatieve effecten op het proces van innovatieoverdracht hebben. Daarom is
het nuttig om een risicomanagementinstrument te gebruiken om deze negatieve effecten te beheersen en te
minimaliseren.
Proces of besluitvormingsfase
waarin beoordeling plaats zal
vinden
Beoordeling
van
afgeronde
activiteiten
Clientaspect (leerlingen, bedrijven)
Management en leiderschap
Resultaataspect
Levenslang leren, innovatie en
ontwikkeling
Human resources
Werkprocedures
Aspect van bedrijfsleven
samenwerkingsverbanden
Sociale verantwoordelijkheid
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Erkende risico’s en
kansen

Procedures/risicomanagement
activiteiten

Leidinggevende,
tijdschema

Follow-up
en verslaglegging,
tijdschema
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Bijlage 9: Instrumenten voor procesplanning
Om te zorgen dat de implementatie van een activiteit of project soepel verloopt is een goede planning
nodig. We hebben specifieke instrumenten nodig en de meeste daarvan gebruiken we voor
projectmanagement. Projectmanagementinstrumenten zijn nuttig voor taken waarin verschillende
uitkomsten mogelijk zijn – waar de kans op problemen en mislukking altijd aanwezig is – en daarom een
vorm van planning en assessment vereisen, naast een effectieve organisatie van activiteiten en middelen,
ten einde tot succesvolle resultaten te komen.
Hier zijn enkele instrumenten die projectmanagers vaak gebruiken en die overigens voor iedereen nuttig
kunnen zijn.

1. Nauwkeurig tijd schatten
Nauwkeurig tijd schatten is een vaardigheid die essentieel is voor een goede planning. Hiervoor zijn twee
belangrijke redenen te geven:
1. Op basis van tijdschattingen worden de deadlines bepaald voor de oplevering van projecten of
activiteiten, en indirect wordt zo ook uw eigen betrouwbaarheid beoordeeld.
2. Ze bepalen vaak de prijsstelling van contracten en de daaruit volgende winstmarge.
Gewoonlijk wordt de voor de implementatie van een project benodigde tijd enorm onderschat. Dit gebeurt
vooral wanneer men niet goed bekend is met de uit te voeren taak. Men vergeet onverwachte
gebeurtenissen in te calculeren of werk met hoge prioriteit dat niet ingepland is. Men onderschat vaak ook
de complexiteit van een bepaalde taak.
Dit instrument helpt om manieren te vinden om de tijd in te schatten die besteed wordt aan kleine
projecten of activiteiten. Tijdschattingen vormen belangrijke input voor andere technieken die gebruikt
worden om middelgrote tot grote projecten te organiseren en te structureren (Gantt charts and Kritieke
Pad Analyse). Deze beide technieken splitsen grote projecten op in een aantal kleinere projecten.

U gebruikt het instrument als volgt:
Om een nauwkeurige tijdschatting te kunnen maken moet eerst duidelijk omschreven worden wat u wilt
bereiken. Dit houdt in dat elke taak tot in detail bekeken moeten worden zodat er geen onduidelijkheden
meer zijn. Het is onvermijdelijk dat de moeilijke, lastige problemen de meeste tijd vergen om opgelost te
worden.
De beste manier om het karwei goed te bekijken is om het uit te splitsen naar taken en hiervan een lijst op
te stellen. Vervolgens maakt u bij elke taak een schatting van de benodigde tijd.
Zorg dat u extra tijd inplant voor:
•

Andere urgente taken die uitgevoerd moeten worden en prioriteit hebben boven de lopende taak
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•
•
•
•
•
•
•
•

Zaken die mislopen en noodgevallen
Interne vergaderingen
Vakanties en ziekte van belangrijke medewerkers
Contact met andere klanten, misschien om een volgend project mee te regelen
Defect materiaal
Niet geleverd materiaal
Onderbrekingen
Afkeuring wegens slechte kwaliteit

Deze factoren kunnen de doorlooptijd van een project (meer dan) verdubbelen.
Aangezien de nauwkeurigheid van tijdschattingen zo belangrijk is, is het raadzaam om deze zaak
systematisch aan te pakken. Maak zo veel mogelijk gebruik van eerder opgedane ervaringen.

Belangrijke punten:
•

•
•
•

U kunt veel geloofwaardigheid verliezen door de benodigde tijd voor de implementatie van een project
te onderschatten. Zo mist u niet alleen deadlines, maar u zet ook andere projectwerkers onder
onnodige druk. Projecten leveren zo bijna niets op en andere taken kunnen niet gestart worden.
De eerste stap richting een goede tijdschatting is het krijgen van een volledig inzicht in het op te lossen
probleem.
Vervolgens kunt u dan een lijst opstellen van taken die uitgevoerd moeten worden. Deze lijst moet ook
alle administratieve taken en vergaderingen bevatten, naast het eigenlijke werk zelf.
Tenslotte, vergeet geen tijd te reserveren voor alle verwachte en onverwachte onderbrekingen en
vertragingen die zich onvermijdelijk zullen voordoen.

2. Activiteiten plannen met gebruikmaking van mijlpalen
Eenvoudige projecten/activiteiten betreffen vaak maar op één persoon of een paar personen gedurende
een korte periode. Deze eenvoudige projecten/activiteiten hebben vaak maar een paar taken die van andere
taken afhankelijk zijn en zijn daarom makkelijk te coördineren.

Hoe gebruikt u dit instrument?
Vaak zijn een tijdschema en een actieplan voldoende om eenvoudige projecten/activiteiten te coördineren
en te implementeren. Deze moeten aan de betrokken medewerkers uitgelegd worden en er moet overleg
gepleegd worden over het gebruik ervan om de plannen te verbeteren en begrip en actieve medewerking te
verkrijgen.
Dit instrument bestaat uit een lijst van kernactiviteiten/mijlpalen, data en tijden voor elke geplande
activiteit. Dit soort planning is niet noodzakelijk voor elke taak, alleen de kerntaken worden gepland. Het
plannen van activiteiten met gebruikmaking van mijlpalen kan met het hieronder gepresenteerde
instrument uitgevoerd worden.
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Nr

Mijlpaal

Verantwoordelijk

Periode

Observatie

(maand of week of dag)
Periode 1 Periode 2 …Periode n

1
2
…
N

Belangrijk punt
•

Deze lijst voorziet in voldoende controlepunten om de voortgang van het project te monitoren en
eventueel de nodige actie te nemen.

3. Kritieke Pad Analyse en de PERT
Kritieke Pad Analyse en de PERT zijn krachtige instrumenten om complexe projecten mee te plannen en
te beheersen. Ze zijn in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld om grote defensieprojecten te
beheersen en worden sindsdien algemeen gebruikt.
Kritieke Pad Analyse stelt formeel vast welke taken op tijd uitgevoerd moeten worden opdat het gehele
project op tijd voltooid kan worden. Er wordt ook vastgesteld welke taken uitgesteld kunnen worden in het
geval middelen op een andere manier ingezet moeten worden om gemiste of vastgelopen taken weer aan de
gang te krijgen. Het nadeel van KPA, als je het als communicatietechniek en planninginstrument gebruikt,
is dat de situering van een taak ten opzichte van de tijd niet onmiddellijk duidelijk is zoals bij Gantt Charts.
Dit kan ertoe leiden dat ze moeilijker te begrijpen zijn.
Een voordeel van Kritieke Pad Analyse is dat het u helpt vast te stellen wat de minimumduur is die nodig is
voor de voltooiing van een project. Als u een project versneld uit moet voeren, helpt het u vast te stellen
welke projectstappen sneller afgehandeld moeten worden om het project binnen de beschikbare tijd te
voltooien.
PERT staat voor Program Evaluation en Review Technique. PERT is een variatie op Kritieke Pad Analyse
en heeft een iets sceptischer kijk op de tijdschatting voor een projectfase. Schat de kortst mogelijke duur
van elke activiteit in, de meest waarschijnlijke duur en de langste duur die nodig zou kunnen zijn als de
activiteit langer duurt dan verwacht.
Gebruik vervolgens onderstaande formule om de duur van een projectfase te berekenen:
kortste duur + 4 x waarschijnlijke duur + langste duur
------------------------------------------------------------------6
Deze manier helpt te voorkomen dat tijdschattingen te krap uitvallen, zoals maar al te vaak gebeurt.

Hoe gebruikt u dit instrument?

© Authors and FNBE

59

Het basisidee achter Kritieke Pad Analyse is dat u sommige activiteiten niet kan starten voordat andere
beëindigd zijn. Deze activiteiten moeten achterelkaar uitgevoerd worden, waarbij elke fase min of meer
voltooid moet zijn voordat de volgende fase kan beginnen. Dit zijn de 'sequentiële' activiteiten.
Andere activiteiten zijn niet afhankelijk van de voltooiing van een andere taak. Deze kunnen op elk
willekeurig tijdstip, voor of na het bereiken van een bepaalde fase, uitgevoerd worden. Dit zijn
onafhankelijke of ‘parallelle’ taken.
Stappen bij het tekenen van een KPA diagram:
Stap 1. Maak een lijst van alle activiteiten in het plan
Noteer voor elke activiteit de vroegste startdatum, de geschatte duur en het type (parallel of sequentieel).
Als een taak sequentieel is, laat dan zien van welke activiteit deze afhankelijk is.
Taak
A. Activiteit 1
B. Activiteit 2
C. Activiteit 3
D. Activiteit 4
E. Activiteit 5
F. Activiteit 6
G. Activiteit 7
H. Activiteit 8
I. Activiteit 9
J. Activiteit10
Etc.

Vroegste start
Week 0
Week 1
Week 1.2
Week 1
Week 3
Week 3
Week 5
Week 5
Week 8
Week 6
….

Duur
1 week
1 dag
2 weken
2 weken
2 weken
2 weken
3 weken
1 week
1 week
1 dag
…

Type
Sequentieel
Sequentieel
Parallel
Sequentieel
Sequentieel
Sequentieel
Sequentieel
Sequentieel
Sequentieel
Parallel
…

Afhankelijk van
A
B
A
D
D
E
F
G
C,H
…

Stap
2.
Teken
de
activiteiten
als
een
cirkel-en-pijl-diagram.
Kritieke Pad Analyses worden weergegeven door cirkel-en-pijl-diagrammen. Hierin geven de cirkels
gebeurtenissen binnen het project weer zoals wanneer een taak begint of eindigt. Het nummer aan de
linkerkant van de cirkel is ter identificatie. Cirkels worden soms ook knopen genoemd.
Een pijl tussen twee gebeurteniscirkels geeft de activiteit weer die nodig is om de betreffende taak te
voltooien. Een beschrijving van de taak wordt onder de pijl gezet. De duur van de taak wordt boven de pijl
gezet. Het is de conventie dat alle pijlen van links naar rechts lopen. Pijlen worden soms ook bogen
genoemd.
Een voorbeeld ziet u hieronder:
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In deze figuur, kunnen activiteit 6 en 7 niet eerder gestart worden dan nadat de andere vier activiteiten (11
naar 6, 5 naar 6, 4 naar 6 en 8 naar 6) voltooid zijn
Stap 3. Analyseer de gegevens en beoordeel de planning
Misschien moet u een project eerder voltooien dan volgens de Kritieke Pad Analyse mogelijk is. In dat
geval moet u het project opnieuw plannen.
U hebt een aantal opties en moet eerst van elke optie de impact vaststellen op de projectkosten, de
kwaliteit en de vereiste duur voor voltooiing. U kunt bijvoorbeeld voor alle projectactiviteiten meer
middelen inzetten om zo de tijd die aan elke activiteit besteed wordt terug te brengen, maar het is
efficiënter om alleen de activiteiten op het kritieke pad op deze manier aan te pakken.

Belangrijke punten
Kritieke Pad Analyse is een effectieve en krachtige methode om vast te stellen:
• Welke taken uitgevoerd moeten worden
• Waar parallelle activiteiten uitgevoerd kunnen worden
• De minimumduur van een project
• De middelen die nodig zijn voor de uitvoering van een project
• De volgorde van de activiteiten en het inplannen ervan
• Prioriteiten binnen de taken
• De efficiëntste manier om de duur van urgente projecten in te korten
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Een effectieve Kritieke Pad Analyse kan het verschil uitmaken tussen succes en mislukking van complexe
projecten. Ook kan het heel nuttig zijn voor het beoordelen van het belang van de problemen waarmee
men gedurende de implementatie van het plan geconfronteerd is.
PERT is een variant van Kritieke Pad Analyse die uitgaat van een sceptischer visie op de benodigde tijd
voor een projectfase.
Referenties:
5.
6.
7.
8.

http://www.businessballs.com/freematerialsinword/projectmanagementtemplates.doc
http://www.mindinstrumenten.com/pages/main/newMN_PPM.htm
http://www.businessballs.com/project.htm#critical-path-analyse
Solicitarea cu succes a fondurilor Europene, Camelia Staiculescu, editura Forum
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Bijlage 10. Checklist van componenten van het BPV-TOI planningsproces
Wanneer we het overdrachtsproces van good practices van beroepspraktijkvorming gaan plannen, moeten
we de volgende componenten daarbij betrekken: input, het overdrachtkanaal, middelen, mogelijke
obstakels, output and vormen van feedback (Tabel 9).
Tabel 9. Een voorbeeld van componenten van het BPV-TOI planningsproces.
1. De zaken die als input in dit proces beschouwd
worden zijn:
a. Nationale context/lokale context
b. De ervaringen van de landen m.b.t. good
practices (GP) van BPV
c. Deze specifieke GP van BPV
d. Nationale ervaringen m.b.t. het EQARF
e. Verwachtingen belangrijke stakeholders
f. Nationale wetgeving m.b.t. QAVET
(Quality Assurance in Vocational
Education and Training) en BPV
3. Middelen betreffen:
- mentoring en andere
ondersteuningsmethoden en
instrumenten,
- financiële middelen,
- personele middelen

2. De overdrachtkanaal-componenten zijn:
a. Mentoringproces
b. Benchmarkingproces
c. Verspreiding activiteiten
d. Scholen/Trainingcentra/Instellingen van
beroepsonderwijs /Praktijkplaatsen

4. Obstakels kunnen zijn:
a. onervaren mentoren
b. geen gelegenheid om mentoren te trainen
c. nationale wetgeving/cultuur m.b.t. BPV en
QAVET niet ontwikkeld
d. het feedbackmechanisme werkt niet

5. Verwachte Output:
6. Feedback gebaseerd op:
a. bekendheid met de good practices van
a. kwaliteitsmeting inzake de innovatieBPV, innovatieoverdracht
overdracht van good practices van BPV
b. duidelijker beeld van het nationale
b. self-assessment in hoeverre projectdoelen
beroepsonderwijs m.b.t. de innovatiebehaald zijn
overdracht van good practices van BPV
c. meten van verwachte resultaten
c. methoden en instrumenten voor de
kwaliteitsborging van BPV
d. een
strategie
voor
het
overdrachtsproces
e. groei in specifieke kennis en
vaardigheden bij de leerlingen
f. lokale en nationale ervaring specifiek
voor BPV
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Bijlage 11: Een voorbeeld van instrumenten voor kwaliteitsborging die van toepassing zijn op
een lerende organisatie die een good practice van BPV implementeert.

Het voorbeeld bevat instrumenten voor kwaliteitsborging. De organisatie moet verantwoordelijken
aanwijzen voor elke taak.
Nr

Naam van het instrument voor kwaliteitsborging

Verantwoordelijke

PLANNINGSFASE
1.
2.

Aantal minimale operationele eisen t.a.v.
innovatieoverdracht
Minimum aantal meetbare targets voor de input

de

3.

Lijst van hoofdprocessen neergelegd in een “proceskaart”

4.

Intern Audit/ Self-Assessment plan

BPV-

IMPLEMENTATIE- en EVALUATIEFASE
5.

9.

Eindresulaten van het BPV-TOI proces vergeleken met:
- Geplande targets
- Benchmarks van de beste BPV-aanbieders
Vragenlijsten om de kwaliteit van het BPV-TOI proces te meten
ingevuld door:
- Mentoren
- Leerlingen
- Werkgevers van de leerlingen
- Medewerkers van de school
Lijst van afwijkingen/onregelmatigheden vastgesteld in audits/
assessments
Procedures van kwaliteitsmanagement van het systeem:
- Interne audit
- Check op afwijkingen
- Corrigerende acties
- Preventieve acties
Verbeterplannen

10.

Plan voor benchmarking

11.

Lijst van meetbare output

6.

7.
8.
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Lijst van partners
De coördinator van het BPV-TOI project was de Finse Nationale Onderwijsraad (FNBE).

Finland
Pirjo Väyrynen, FNBE
Leena Koski, FNBE
www.oph.fi
Pirkanmaa Educatief Consortium, Pirkanmaa Instituut voor Beroepsonderwijs
Pirkko Achrén, pirkko.achren@pirko.fi

Oostenrijk
Stefan Humpl, 3S Research Laboratorium
humpl@3s.co.at
Christine Nothdurfter, Lagere Vakschool voor Electronica en Communicatie
c.nothdurfter@tsn.at

Italië
Sandra D’Agostino, ISFOL (Instituut voor de Ontwikkeling van Beroepstraining voor Werknemers)
s.dagostino@isfol.it
Monica Pignatelli, Tyrol and SKILLAB (S.r.l. Centro valorizzazione risorse umane)
pignatelli@skillab.it

Roemenië
Ion Hohan, SC Fiatest SRL
hohan@fiatest.ro
Oana Voicu, SC Fiatest SRL (tot 31.1.2010)
Marina Sion, SC Fiatest SRL (vanaf 1.2.2010)
marina@fiatest.ro

Nederland
Manfred Polzin, MBO Raad (Nederlandse Branchevereniging voor het Middelbare Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie.)
m.polzin@mboraad.nl

Stille partners dragen bij op grond van hun expertise en belangen via nationale netwerken in hun land.
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